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Obec BUKOVKA 
 

 

 
 
 
 Zastupitelstvo obce Bukovka, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a následující 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti na svém jednání dne 20.12.2017, 
usnesením č. 32/2/2017 
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Textová část územního plánu je nahrazena textem: 
 
Obsah: 
 
a) Vymezení zastavěného území............................................................................................................................................. 11 
b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot ......................................................................................... 11 
c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém sídelní zeleně ......................... 11 

c.1. Urbanistická koncepce ................................................................................................................................................. 11 
c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby a koridorů ..................................................................................... 13 
c.3. Systém sídelní zeleně ................................................................................................................................................... 13 
c.4. Systém krajinné zeleně ................................................................................................................................................ 14 

d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování ............................................................................ 14 
d.1. Dopravní infrastruktura ............................................................................................................................................... 14 
d.2. Technická infrastruktura .............................................................................................................................................. 15 
d.3. Občanské vybavení ...................................................................................................................................................... 16 
d.4. Veřejná prostranství .................................................................................................................................................... 16 
d.5. Požadavky civilní ochrany ............................................................................................................................................ 16 

e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém 
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání 
nerostných surovin  a podobně ........................................................................................................................................ 17 

e.1. Návrh uspořádání krajiny ............................................................................................................................................. 17 
e.2. Návrh systému ÚSES .................................................................................................................................................... 18 
e.3. Prostupnost krajiny ...................................................................................................................................................... 18 
e.4. Protierozní opatření ..................................................................................................................................................... 18 

f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní 
využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých 
plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18odst.5 stavebního 
zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto plocha stanovení podmínek prostorového 
uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a 
struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry stavebních pozemků a intenzity jejich využití) ....................................... 18 

f.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (funkční regulace) ............................................................ 18 
f.2. Podmínky prostorového uspořádání ............................................................................................................................ 33 
f.3. Základní podmínky ochrany krajinného rázu ................................................................................................................ 34 

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 ....................................... 35 

g.1.  Veřejně prospěšné stavby: .......................................................................................................................................... 35 
g.2. Veřejně prospěšná opatření: ....................................................................................................................................... 35 
g.3. Stavby k zajišťování obrany státu: ................................................................................................................................ 36 
g.4. Asanace a asanační úpravy: ......................................................................................................................................... 36 

h) Vymezení  veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí 
prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálních území a případně dalších údajů 
podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona ............................................................................................................................. 36 

i) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv ....................................................................................................................... 36 
j) Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci ................................... 36 
k) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je  rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, 

stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací 
činnosti .............................................................................................................................................................................. 36 

l) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, 
zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č.9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo 
na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání ................................................ 37 

m) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části .................................................... 37 
 



 
Změna č.1 – ÚP Bukovka   
 

7 

Vysvětlení pojmů pro účely územního plánu: 
 
TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BUKOVKA S VYZNAČENÍM ZMĚN 
 

� Administrativa – úřady a instituce mimo státní správu a samosprávu – správní budovy a kanceláře firem, 
samostatných podnikatelů 

� Drobná stavba – stavba související nebo podmiňující stavbu hlavní, např.: 
• stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m

2
 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, 

jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat 
a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů; 

• zimní zahrady  o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m
2
  zastavěné plochy a do 5 m 

výšky 
• bazény do 40 m

2 
zastavěné plochy 

� Drobné hospodářské zvířectvo – drůbež, králíci, holubi ap. a drobná zvířata – psi, kočky, exotické ptactvo 

� Garáže – jsou v souladu s názvoslovím užívaným v dopravním projektování členěny takto: 
• garáže (jednotlivé) – nejvýše tři stání s jedním společným vjezdem 
• garáže řadové – objekt s více než třemi stáními buď v jedné řadě nebo ve dvou řadách za sebou 

Jednotlivé a řadové garáže mohou být buď samostatné objekty nebo vestavěné do objektů 
sloužících jiným účelům. 

• garáže hromadné – objekt, který slouží k odstavování nebo parkování vozidel a má víc než tři 
stání a zpravidla jeden vjezd 

� Koeficient zastavění pozemku (stavebního pozemku) – udává maximální podíl zastavěné plochy všech 
objektů a zpevněných ploch nacházejících se na stavebním pozemku k celkové ploše tohoto pozemku; 
uvedená hodnota se použije pro pozemky obvyklé rozlohy (tj. do 700 – 1000 m

2
) pro ostatní případy bude 

posuzováno individuálně – v souladu s charakterem okolní zástavby (hustota) a krajinným rázem. Objekt 
hlavní – jeho velikost a měřítko bude respektovat charakter okolní zástavby a krajinný ráz lokality. Koeficient 
se použije pro záměry v urbanizovaném území sídel. Pro záměry v nezastavěném území (např. samoty, 
rozptýlená zástavba) bude posuzováno individuálně s ohledem na charakter lokality. 

� Koridor pro dopravní infrastrukturu - nemá charakter a není ani vyjádřen jako plocha s rozdílným způsobem 
využití ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb., ale umožňuje realizaci záměru dle stanovených podmínek pro 
plochu s rozdílným způsobem využití (plochy silniční dopravy), tzn., že v tomto území je možno beze změny 
územního plánu umístit stavby a zařízení pro dopravní infrastrukturu, pro kterou je koridor vymezen. 
V území, které nebude přímo dotčeno dopravní stavbou, platí podmínky využití ploch s rozdílným způsobem 
využití vyznačené plošně pod grafickou značkou koridoru. V souladu s nimi lze ale rozhodovat o změnách v 
území až po realizaci záměru dopravní infrastruktury. 

� Krajina – část území, tak jak je vnímána obyvatelstvem, a jejíž charakter je výsledkem činnosti a vzájemného 
působení přírodních a/nebo lidských faktorů (dle Evropské úmluvy o krajině), pro účely územního plánu 
může být synonymem nezastavěného území 

� Krátkodobé shromažďování odpadu – sběr komunálního odpadu do popelnic a kontejnerů, inertního odpadu 
do velkoobjemových kontejnerů, recyklovatelného odpadu do speciálních nádob, se zajištěním pravidelným 
odvozem na místo dalšího zpracování či odstraňování (likvidace) 

� Maloobchod – rozptýlené prodejny, obchodní centra místní i obvodová, nabízející zboží denní potřeby, 
specializovaný sortiment přímo spotřebiteli 

� Nadmístní význam – význam pro širší území, než je území sídla či obce – pro více sídel ve spádové oblasti, 
pro region 

� Negativní dopady na životní prostředí – hluk, prašnost, emise, vibrace apod..... z provozované činnosti, 
zatěžující území buď jednotlivě nebo v souhrnu nad limitní přípustnou mez hygienických předpisů – 
normovou hodnotu (konkrétní technický požadavek obsažený v příslušné české technické normě ČSN, jehož 
dodržení považuje konkrétní ustanovení za splnění jím stanovených požadavků) 

� Nezastavěné území (dle § 2, odst.1, písm. f) jsou pozemky, nezahrnuté do zastavěného území nebo do 
zastavitelné plochy 
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� Nežádoucí (negativní) dominanta – nadzemní objekt (stavba), která svou výškou nebo hmotou nerespektuje 
charakter a měřítko okolní zástavby nebo krajiny (nezastavěného území), do kterého je záměr umisťován. 
Taková stavba např. narušuje urbanistickou strukturu sídla, narušuje siluetu sídla (panorama) v dálkových 
pohledech, zakrývá nebo konkuruje stávajícím dominantám např. kostelu, nerespektuje kulturní hodnoty 
území. Taková stavba např. narušuje významné přírodní horizonty, nežádoucím způsobem se uplatňuje 
v dálkových pohledech, nerespektuje přírodní hodnoty nezastavěného území včetně krajinného rázu, 
narušuje např. horizonty lesního masivu. 

� Nízkopodlažní a vícepodlažní zástavba – hranici tvoří horní mez podlažnosti rodinných domů – 2 n.p. 
s podkrovím (podkroví může obsahovat max. jedno podlaží) 

� Občanské vybavení – slouží k uspokojení potřeb a zájmů občanů a společnosti v místním i širším měřítku. Jde 
o stavby a zařízení sloužící např.: 

• obchodu, veřejnému stravování, ubytování 
• veřejné správě a administrativě 
• školství, kultuře, společenským aktivitám 
• zdravotnictví a sociální péči 

� Odstavné plochy: plochy pro odstavování vozidel na časově neomezenou dobu 

� Parkingy, parkovací plochy: plochy pro parkování vozidel; obvykle časově omezeno např. po dobu 
zaměstnání, nákupu, naložení vozidla... (krátkodobé a dlouhodobé) 

� Pobytová rekreace – stavby či zařízení, umožňující vícedenní rekreační pobyt s možností přenocování, 
stravování, s hygienickým zázemím. 

     Dle způsobu užívání jde o rekreační stavby: 
• individuální 
• sloužící zájmové skupině obyvatel  
• komerčně využívané 

� Prolukou se rozumí nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě včetně nezastavěného nároží, který je 
určen k zastavění; v zástavbě rodinných domů se prolukou rozumí také nezastavěný pozemek v souvislé řadě 
pozemků stávajících rodinných domů včetně volného pozemku na nároží ulic, určený k zástavbě vhodným 
objektem při respektování urbanistických a architektonických zásad a zároveň bude zajištěno nerušené 
užívání sousedních staveb a pozemků (nebude snížena pohoda bydlení). Prolukou se tedy rozumí stavební 
mezera mezi zastavěnými stavebními pozemky sourodého funkčního využití (shodné vymezení do ploch 
s rozdílným způsobem využití). 

� Služby – nevýrobní i výrobní, sloužící občanům k zajišťování jejich denních potřeb – kromě řemesel, 
sezónních a opravárenských služeb také pečovatelské, zdravotní, půjčovny, poradenství… 

� Stavba /ve smyslu § 2 odst. (3) stavebního zákona/ - pro účely územního plánu, především pro stanovené 
podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití je stavba chápána především ve smyslu nadzemních 
objektů (budov) 

� Stavby sloužící zemědělské výrobě – obsluze ploch (zemědělské půdy) – stavby  pro zajištění zemědělského 
způsobu využívání  krajiny (hospodaření na zemědělské půdě) -  např. polní hnojiště, silážní žlaby, seníky, 
sklady slámy apod. 

� Sklonitá střecha – střecha o sklonu větším než 6° (doporučený vhodný sklon 20°- 45°), např. střecha sedlová, 
valbová, polovalbová, pultová. Vhodný typ bude zvolen s ohledem na prostorové uspořádání stávající 
zástavby v lokalitě. 

� urbanizované území – představuje plochu zastavěného území včetně ploch přestavby, zastavitelných ploch a 
ploch související dopravní infrastruktury 

� Velkoobchod – stavby a plochy, ve kterých je zajišťován pohyb zboží mezi výrobcem a dodavatelem, resp. 
mezi dodavateli, bez přímého styku se spotřebitelem 

� Veřejná správa – veřejné budovy sloužící v místním měřítku potřebám občanů a jejich kontaktu se 
samosprávou a státní správou 

� Vícepodlažní – více než 2 nadzemní podlaží 

� Výrobní služby – výroba v malém rozsahu produkce a využívaných ploch, bez velkých nároků na přepravu 
(četnost i tonáž vozidel), bez negativních dopadů na životní prostředí, které nepřesahují hranice jednotlivých 
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areálů, resp. výrobních objektů. Jde o výrobu řemeslnou, služby mající charakter výroby, servisní služby ap. 

� Využívání krajiny – představuje souhrn způsobů využití nezastavěného území, především lidských činností 
provozovaných v nezastavěném území, které nejsou provozovány na základě správních rozhodnutí. Jsou 
provozovány vlastníky pozemků, nájemci ale i ostatními uživateli – zemědělství, lesnictví, vodohospodářská 
činnost, ochrana přírody a krajiny, rekreace atd. 

� Zařízení je chápáno jako část objektu či provozovna, využitá pro jinou funkci než převažující funkce stavby 
(např. zařízení veřejného stravování v rámci administrativní budovy) 

 

Vysvětlení pojmů pro stanovení podmínek pro využití ploch: 

� Hlavní využití – stanovuje převažující účel využití plochy, které je blíže specifikováno jeho 
 charakteristikou  

� Přípustné využití – otevřený výčet staveb, zařízení, způsobu využití a případně činností, kterými  je 
 vymezen převládající způsob využití plochy a který je pro tu kterou plochu  charakteristický, dále otevřený 
výčet staveb, zařízení, způsobu využití a případně činností (uvedeno jako příklad), které jsou slučitelné 
s hlavním využitím resp., doplňují a rozšiřují škálu možností využití plochy, ale budou vždy tvořit jen doplněk 
k hlavnímu využití, nebudou samostatně  tvořit hlavní využití vymezené plochy 

� Podmíněně přípustné využití – výčtem staveb, zařízení, způsobu využití a případně činností  jsou vymezeny 
možnosti využití, které jsou slučitelné s hlavním využitím a jsou  přípustné za předpokladu splnění 
stanovené podmínky  

� Nepřípustné využití - funkce, které jsou na plochách, ve stavbách a zařízeních vymezené  plochy s 
rozdílným způsobem využití nevhodné, škodlivé, způsobující závady na  životním prostředí a neslučují se 
s funkcí hlavní 
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a) Vymezení zastav ěného území            

 Zastavěné území je vymezeno k datu  09/2017 a je zakresleno ve všech grafických přílohách územního plánu (s 
výjimkou výkresu širších vztahů) v souladu s platnou legislativou.  

 
 
 

b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje j eho hodnot 

Při rozhodování o změnách v území budou respektovány priority a zásady koncepce rozvoje v řešeném území, cíle 
ochrany hodnot a jejich rozvoj a budou vytvářeny podmínky: 

� pro stabilizaci a rozvoj hlavních sídlotvorných funkcí v řešeném území – bydlení, sport a rekreace 

� pro udržitelný rozvoj sídla – využívány budou územním plánem vymezené plochy změn  pro hlavní funkce – 
bydlení, občanské vybavení – sport a veřejné zeleně. S ohledem na možnost umístění zařízení občanského 
vybavení budou stanoveny podmínky pro využití ostatních  ploch s rozdílným způsobem využití. Stávající výrobní 
(zemědělský) areál je respektován.  

� pro nekolizní dopravní obslužitelnost sídel – nadřazenou i místní komunikační síť 

� pro ochranu stávajících architektonických a urbanistických hodnot v území  

� pro ochranu kulturního dědictví (památky místního významu např.: křížky, Památník osvobození - 2. světová 
válka na návsi v Bukovce, zvonička v Habřince)  

� pro ochranu systému sídelní zeleně 

� pro možnosti rekreačního využití přírodního potenciálu řešeného území (pěší a cykloturistika) 

� pro zachování krajinného rázu, ochranu přírodních hodnot v území (hlavně v jižní části) 

� pro ochranu, obnovu a regeneraci přírodního prostředí, ochranu a posílení ekostabilizačních funkcí v řešeném 
území  

 
 

c) Urbanistická koncepce v četně vymezení zastavitelných ploch, ploch p řestavby a systém sídelní 
zeleně 

c.1. Urbanistická koncepce 

Při rozhodování o změnách v území budou respektovány zásady urbanistické koncepce platné pro celé řešené území: 

• Z hlediska funkčního využití bude obec rozvíjena jako dvě spojená sídla s hlavní funkcí bydlení, bez rozlišení, zda jde o 
bydlení trvalé či rekreační. 

• Nové lokality pro bydlení jsou vymezovány výhradně pro  zástavbu individuálního bydlení v rodinných domech. 
Respektovány budou charakteristické znaky stávající navazující zástavby: 

o  původní zástavba (v centrální části obou sídel) - převažující forma bydlení venkovského charakteru ( 
izolované RD o 1 n.p. + podkroví, střechy sklonité,  převážně sedlové),  

o v nově budovaných lokalitách bydlení resp. stávajícího bydlení zrealizovaných v posledních letech pak 
bydlení příměstského charakteru (převažující charakter zástavby – izolované RD o 1 n.p. + podkroví, sklonité 
střechy, výjimečně o 2 n.p. bez podkroví se sklonitou nebo rovnou střechou). 

• Podlažnost zástavby bude řešena s ohledem na polohu v sídle, v centrální části je možná 2NP, v okrajových polohách 
zejména v kontaktu s krajinou bude zástavba max. 1NP+P.  

• Nová zástavba pro bydlení ve vazbě na původní zástavbu bude  respektovat typický venkovský charakter okolní 
zástavby. Rozvojové plochy přímo nenavazující na původní venkovskou zástavbou budou příměstského charakteru 
zástavby. Bude se jednat o ucelené lokality, jejichž prostorové uspořádání nebude v zásadním rozporu s charakterem 
okolní krajiny a sousedících staveb. Bude dodržena zásada - architektonické řešení staveb v ucelené lokalitě bude 
vždy příbuzného charakteru. 

• Nové lokality bydlení jsou vymezeny výhradně v zastavěném území nebo v přímé vazbě na něj.   

• Do funkčních ploch bydlení jsou jako přípustné využití zahrnuty aktivity charakteru občanského vybavení – veřejné 
stravování, maloobchod apod.. 
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• Respektovány a dle potřeb intenzifikovány budou plochy sloužící volnočasovým aktivitám – sportu, rekreaci, 
odpočinku a zábavě. Nová rozvojová plocha pro sportovní využití je navržena jako rozšíření stávajícího sportovního 
areálu na jižním okraji sídla Bukovka. 

• Pro výrobní aktivity bude nadále  využívána především stávající plocha výrobního (zemědělského) areálu (v severní 
části sídla Bukovka),  vymezený jako plocha s funkčním využitím výroba smíšená. V těchto plochách budou přípustné 
výrobní služby a výroba, pokud bude zajištěno, že nebudou mít negativní dopad na životní a obytné prostředí tzn. 
takové stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí nepřekročí nad přípustnou mez limity uvedené 
v příslušných předpisech. 

• V plochách bydlení (hlavně bydlení smíšeného a venkovského) je přípustná integrace bydlení s drobnými výrobně 
obslužnými aktivitami (řemesla, zemědělská výroba), bez negativních vlivů na okolní obytné prostředí. 

• Kromě vymezených zastavitelných ploch bude v sídle možné realizovat  zástavbu uvnitř zastavěného území, pokud 
splní podmínky, že zamýšlený záměr: 

− je v souladu se stanoveným  podmínkami využití pro plochu s rozdílným způsobem využití, ve které  je záměr 
lokalizován 

− splňuje hygienické podmínky pro umístění aktivity v lokalitě 

− je v souladu s charakterem území a požadavky pro ochranu architektonických a urbanistických hodnot území 

− je  v souladu s požadavky na veřejnou a technickou infrastrukturu 

− není v rozporu se záměry a strategií rozvoje obce 

• Respektovány a kultivovány budou plochy veřejné zeleně. Před nežádoucí výstavbou budou chráněny centrální 
prostory návsí obou sídel, které jsou vymezeny jako plochy systému sídelní zeleně - veřejné. Na jižním okraji sídla 
Bukovka je navrhována plocha pro veřejnou zeleň v přímé vazbě na sportovní areál. Ve větších plochách navrhované 
obytné výstavby budou v dalších navazujících dokumentacích řešeny i plochy pro veřejnou zeleň. 

• Pro zlepšení prostupnosti krajiny (hlavně v severní, intenzivně zorněné části území) budou respektovány územním 
plánem vyznačené a navržené k obnově některé zaniklé či zanedbané cesty a budou doplněny o doprovodnou zeleň 
(interakční prvky).  

• Okraje zastavěného území směrem do krajiny budou pokud možno tvořeny užitkovými a okrasnými zahradami se 
stromovou zelení, ty budou vytvářet přirozený rámec sídla a  a posilovat tak krajinný ráz  při dálkových pohledech  

• Respektovány budou vymezené plochy pro skladebné prvky systému ekologické stability. 

• Respektovány a chráněny budou plochy lesa v jižní části řešeného území. 

• V řešeném území nebudou umisťovány větrné elektrárny, vysílače a jiné stavby vytvářející nežádoucí dominanty v 
území. 
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c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby a koridorů 

Vymezení zastavitelných ploch: 

 

 
Vymezení  ploch přestavby: 

 

 

Vymezení plochy koridoru: 
 

 

c.3. Systém sídelní zeleně 

Při rozhodování o změnách budou respektovány zásady koncepce sídelní zeleně: 
o respektovány budou stávající plochy veřejné resp. vnitrosídelní zeleně v sídle a chrání je tím, že je 

vymezuje jako samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití: 
� plochy systému sídelní zeleně:  

– zeleň na veřejných prostranstvích 
– zeleň soukromá a vyhrazená 
– ochranná  a izolační zeleň 
 

Označení 
plochy 

Sídlo Funkční využití Územní 
studie 

Z.1 Bukovka BI – bydlení v rodinných domech – příměstské ne 

Z.2a Bukovka BI – bydlení v rodinných domech – příměstské ne 

Z.2b Bukovka BI – bydlení v rodinných domech – příměstské ne 

Z.3 mezi sídly BI – bydlení v rodinných domech – příměstské ne 

Z.4 Habřinka BV – bydlení v rodinných domech – venkovské ne 

Z.5 Bukovka OS –  tělovýchovná a sportovní zařízení ne 

Z.6 Bukovka PVk – plochy místních obslužných a účelových komunikací ne 

Z.7 Bukovka ZV –  zeleň na veřejných prostranstvích ne 

Z.8 mimo zast. úz. DSk – dopravní infrastruktura silniční – komunikace (koridor) ne 

Z.9 mimo zast. úz. DSk – dopravní infrastruktura silniční – komunikace (koridor) ne 

Z.10 Habřinka BV – bydlení v rodinných domech – venkovské ne 

I/Z1 Habřinka BI – bydlení v rodinných domech – předměstské ne 

I/Z2 mezi sídly BI – bydlení v rodinných domech – předměstské ne 

Označení 
plochy 

Sídlo Funkční využití Územní 
studie 

    

I/P1 Bukovka I/P1a – SV – plochy smíšené obytné 
I/P1b – ZO – ochranná a izolační zeleň 
 

ne 

Označení 
plochy 

Sídlo Funkční využití Územní 
studie 

    

I/KO1 Bukovka PVk – plochy místních obslužných a účelových komunikací 
- v rozsahu vymezeného koridoru bude do doby realizace záměru 
dopravní infrastruktury a souvisejících staveb, zařízení a opatření 
rozhodováno o změnách v území v souladu se stanovenými 
podmínkami pro plochu PVk – plochy místních obslužných a účelových 
komunikací. Po realizaci záměru v území, které nebude dotčeno 
dopravní stavbou, bude rozhodováno o změnách v území dle 
stanovených podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití 
vyznačených plošně pod grafickou značkou koridoru pro dopravní 
infrastrukturu. 

ne 
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o Respektovány a chráněny budou stávající významné plochy veřejné zeleně nacházející se především 
v centrech obou sídel – na návsích. Obě tyto významné plochy vnitrosídelní zeleně chrání územní plán 
tím, že je vymezuje jako samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití – zeleň na veřejných 
prostranstvích. 

o Nedílnou součástí systému sídelní zeleně jsou plochy vyhrazené zeleně (zahrad), které jsou územním 
plánem většinou zahrnuty do funkčních ploch bydlení. Jen v lokalitách, kde se nacházejí větší a 
významné plochy sadů a zahrad bez staveb hlavních (většinou na okrajích sídla) jsou tyto plochy 
vymezovány jako samostatná funkční plocha – plochy zeleně soukromé a vyhrazené. 

o Respektovány budou vymezené plochy sídelní zeleně  a izolační zeleně po obvodu výrobního 
(zemědělského areálu) a liniové zeleně podél místních obslužných komunikací a cest.  

o Územní plán navrhuje funkci stávající sídelní zeleně posílit a vymezuje plochu veřejné zeleně 
v návaznosti na areál sportoviště na jižním okraji sídla – ozn. Z.7.  

 
c.4. Systém krajinné zeleně 

Při rozhodování o změnách budou respektovány zásady koncepce krajinné zeleně:  

 

o Respektovány budou stávající plochy lesa – především významné plochy lesa v jižní a jihozápadní části řešeného 
území. Také drobnější lesní plochy v řešeném území, nebo okrajové partie větších lesních ploch zasahující do 
řešeného území.  

o Při využití území bude respektováno „ochranné pásmo“ lesa (vzdálenost 50m od okraje lesa) nejsou navrhovány  
do jeho rozsahu žádné aktivity, které by s jeho režimem byly v rozporu. V  řešeném území nenavrhuje územní 
plán plochy pro zalesnění, ale umožňuje tuto změnu využití jako podmíněně přípustnou na zemědělských 
plochách. 

o Respektovány budou plochy přírodní krajinné zeleně, jejichž vymezení vychází z vymezení skladebných částí  
systému ekologické stability, který respektuje zásady generelu místního a regionálního ÚSES. Územní plán 
navrhuje nové plochy krajinné zeleně u navržených částí ÚSES - ozn. N.1, N.4, N.5, I/N.1.  

V řešeném území, převážně v nivách vodotečí, na okrajích lesa, ale i jinde, budou plnit své funkce plochy trvalých 
travních porostů. Aby vlivem intenzivního obdělávání zemědělské půdy nedošlo k jejich celoplošnému zornění, aby byla 
zachována a posílena retenční schopnost krajiny i krajinný ráz, budou při využívání území respektovány stanovené 
podmínky pro plochy smíšené krajinné zeleně. Územní plán navrhuje rozšíření těchto ploch v souladu s ÚSES - ozn. N.6.  

Interakční prvky vymezené v ÚSES budou umístěny v návaznosti na cesty a komunikace a vodoteče tak, aby 
nedošlo ke ztížení obhospodařování nebo narušení organizace ZPF v území.  

 
 
 

d) Koncepce ve řejné infrastruktury v četně podmínek pro její umis ťování 

d.1. Dopravní infrastruktura 

Silniční doprava: 

� Respektována bude stávající silniční síť: 

� komunikace I. třídy 

� komunikace III. třídy 

� dopravní obsluhu celého řešeného území zajišťující síť místních obslužných komunikací 

� Respektovány budou  územním plánem vymezené: 

� komunikace I. a  III. třídy vyznačené jako plocha – dopravní infrastruktura silniční – komunikace - DSk  

� důležité místní obslužné a účelové komunikace vyznačené jako plocha – plochy veřejných prostranství – 
plochy místních obslužných a účelových komunikací – PVk 

� Při rozhodování o změnách v území budou respektovány územním plánem navržené: 

� zastavitelná plocha pro místní obslužnou komunikaci - ozn. Z.6, pro budoucí obsluhu ploch v rámci 
územní rezervy R.5 

� zastavitelné plochy Z.8 a Z.9 jako součást koridoru pro trasu přeložky komunikace I. třídy I/36 (Lázně 
Bohdaneč – D11) 
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� ostatní rozvojové plochy vymezené návrhem územního plánu jsou dopravně napojitelné přímo na stávající 
systém pozemních komunikací a síť místních obslužných komunikací – trasování komunikační sítě uvnitř větších 
rozvojových ploch bude prověřeno podrobnější dokumentací. 

 

� stávající místní obslužné komunikace zajišťující dopravní obsluhu zastavitelných ploch budou dle prostorových 
možností rozšířeny na požadované parametry 

 
Železniční doprava:  

� Řešené území není železniční dopravou obsluhováno. 

 

Letecká doprava:  

� Řešené území leží v ochranném pásmu radiolokačních zařízení a ochranném pásmu letiště Pardubice. 

 

Doprava v klidu: 

� Územní plán respektuje stávající plochy pro dopravu v klidu, nové nejsou vymezovány. 

 

Pěší a cyklistická doprava: 

� Trasování komunikací pro pěší je umožněno v rámci stanovených podmínek RZV jednotlivých funkčních ploch. 

� Respektovány budou stávající značené cyklotrasy a turistické trasy procházející řešeným územím. 

� Při rozhodování o změnách v území bude respektován navržený koridor I/KO1 vymezený pro trasování stezky pro 
pěší a cyklisty 

Pro vedení turistických tras a cyklotras je využíváno především stávajících  místních a účelových komunikací. 
Územní plán  vytváří podmínky pro obnovu některých zrušených nebo zanedbaných účelových komunikací (hlavně 
v severní části území). 

 
 

d.2. Technická infrastruktura 

Vodní hospodářství: 
Při rozhodování o změnách v území budou respektovány zásady: 

� respektovány budou stávající vodní plochy a toky v řešeném území včetně jejich ochranných resp. manipulačních 
pásem. 

� Do ochranného (manipulačního) pásma vodních toků nebudou umisťovány žádné stavby, které by mohly 
nežádoucím způsobem ovlivnit odtokové poměry v území  nebo znemožnit možnost opravy a údržby koryta. 

� respektováno bude  pásmo hygienické ochrany I. stupně vodního zdroje  

� respektovány budou stávající systém zásobování pitnou vodou a vymezené stávající vodovodní řady a vodní 
zdroj. Územní plán navrhuje doplnění vodovodní sítě (dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického 
kraje). 

�  Respektován bude stávající systém odkanalizování, respektován bude stávající kanalizační sběrač z obce Křičeň 
(dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje). 

 

Energetika 

� Respektován bude stávající systém zásobování obce elektrickou energií, umístění  trafostanic a vedení VN včetně 
jejich ochranných pásem.  

� Předpokládaný nárůst spotřeby energie v souvislosti s rozvojovými plochami bude zajištěn úpravou stávajících 
zařízení distribuční soustavy a rozšířením NN vedení do zastavitelných ploch. 

� Respektován bude stávající systém zásobování obce STL plynovodem včetně ochranných pásem.  

� Respektována bude trasa produktovodu (v severní části) včetně jejích ochranných pásem. 

� Respektovány budou trasy sítí elektronických komunikací včetně jejich ochranných pásem. 

 
Nakládání s odpady 

� Respektován bude stávající způsob odstraňování odpadů. - Stejný způsob bude uplatňován i do budoucna - 
nadále bude zajišťována separace odpadu, sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. 
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d.3. Občanské vybavení  

� Při využití území budou respektovány vymezené plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury (veřejná 
správa, církevní stavby, administrativa, kultura apod.).  

� Samostatně je vymezena plocha hřbitova.  

� Stavby a zařízení občanského vybavení (maloobchod, služby apod.) jsou přípustné ve funkčních plochách bydlení, 
především pak ve smíšených obytných plochách – venkovských.   

� V rámci obce nejsou územním plánem vymezovány zastavitelné plochy pro občanské vybavení, kterým jsou 
stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní 
služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Umístění staveb a zařízení občanského vybavení 
umožňují stanovené podmínky pro využití ostatních ploch s rozdílným způsobem využití v urbanizovaném území. 

� Respektována bude plocha pro sport na jižním okraji sídla Bukovka a nově vymezená zastavitelná plocha – ozn. 
Z.5 (plochy tělovýchovných a sportovních zařízení) jako rozšíření stávajícího sportoviště. 

 
 

d.4. Veřejná prostranství  

� Územní plán respektuje a vymezuje významné veřejné plochy v sídlech. Tyto plochy jsou vymezeny jako plochy 
systému sídelní zeleně, resp. plochy veřejných prostranství – plochy místních obslužných a účelových komunikací. 

� Chráněny budou rozsáhlé plochy veřejné zeleně a prostranství v centrech obou sídel. Ty by měly zůstat i nadále 
nezastavitelné  

� Územní plán vymezuje jako veřejná prostranství především uliční prostory – místní komunikační síť, která 
charakterizuje urbanistickou strukturu v sídle. 

� Územní plán navrhuje novou plochu zeleně na veřejném prostranství – ozn. Z.7, v návaznosti na sportovní areál 
na jižním okraji sídla Bukovka. 

 

d.5. Požadavky civilní ochrany 

Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé povodní 
 V řešeném území se nepředpokládá možnost průchodu průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní. Řešeným 
územím protéká pouze potok Bukovka, který i při zvýšeném průtoku neohrožuje zastavěné území obce. 
 
Zóny havarijního plánování v řešeném území 
 Obcí prochází silnice I. třídy – obec nemá zpracovaný vlastní havarijní plán pro případ vážné dopravní nehody, 
kdy dojde ke kolizi vozidel přepravujících nebezpečné plynné nebo kapalné látky.  
 
Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádných událostí 
 V obci není vybudován stálý tlakově odolný kryt. Pro krátkodobé ubytování občanů budou využity prostory 
obecního úřadu a kulturního domu. 
 
Evakuace obyvatel 
 V případě evakuace budou obyvatelé obce Bukovka shromážděni v prostoru před obecním úřadem.  
 
Zásobování obyvatel vodou 
 Obec Bukovka je zásobována pitnou z vlastního vodního zdroje, který prošel v roce 2008 úplnou rekonstrukcí, a 
z hlediska vydatnosti a hygieny splňuje požadavky pro zásobování pitnou vodou.  
 
Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při 
mimořádné události 
 Pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací budou využity plochy veřejných prostranství v centru 
sídla.   
 
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
 V případě potřeby budou cisterny s vodou a agregáty umístěny před obecním úřadem pro část obce Habřinka a 
před zbrojnicí dobrovolných hasičů obce v části obce Bukovka. 
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Požární ochrana  
 Jako primární zdroj vody k hašení budou používány požární nádrže, které jsou v obci dvě – na návsi v Bukovce a 
na návsi v části obce Habřinka, které budou také pro tento účel udržovány. Návrh územního plánu počítá s využitím 
nadzemních hydrantů osazených na řadu veřejného vodovodu, který má po  rekonstrukci dostatečnou kapacitu i pro 
potřeby požární vody. Přístupové komunikace budou splňovat podmínky pro příjezd požární techniky a IZS. 
 
Zájmy obrany státu 
 Armáda České republiky výrazným způsobem omezuje pohyb osob v jižní části katastru obce. V této části je 
vymezeno ochranné dopadové pásmo ze střelnice Neratov. 
 

 

 

e) Koncepce uspo řádání krajiny v četně vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ěny v jejich 
využití, územní systém ekologické stability, prostu pnost krajiny, protierozní opat ření, ochranu p řed 
povodn ěmi, rekreaci, dobývání nerostných surovin  a podobn ě 

e.1. Návrh uspořádání krajiny 

Při rozhodování o změnách v území a využití území budou respektovány zásady:  
 
� Způsob využívání krajiny bude i nadále respektovat stávající charakter – tj. charakter rybniční krajiny, která se 

nachází v jižní části řešeného území v návaznosti na stávající vodní plochy 
� Při plánování změn a využívání rybniční krajiny budou respektovány zásady: 

� 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 
 
� Způsob využívání krajiny bude i nadále respektovat stávající charakter – tj. charakter lesozemědělské krajiny, 

která se nachází v jižní části řešeného území v návaznosti na stávající plochy lesa 
� Při plánování změn a využívání lesozemědělské krajiny budou respektovány zásady: 

� lesní hospodaření směřovat k diferenciovanější a přirozenější skladbě lesů a eliminovat tak rizika 
poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením 

� zastavitelné plochy mimo zastavěné území obce navrhovat pouze v nezbytné míře při zohlednění 
hodnot území s tím, že zastavitelné plochy budou vymezovány na úkor ploch lesa pouze ve 
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech 

� zábor PUPFL připouštět pouze ve výjimečných , nezbytných a zvlášť odůvodněných případech 
� chránit a rozvíjet harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména udržovat vyvážený podíl zahrad 

a trvalých travních porostů a zastavěných a intenzivně využívaných ploch 
� rekreační ubytovací zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze na základě vyhodnocení únosnosti 

krajiny 
 
� Způsob využívání krajiny bude i nadále respektovat stávající charakter – tj. charakter zemědělské krajiny, která se 

nachází ve střední a severní části řešeného území  
� Při plánování změn a využívání zemědělské krajiny budou respektovány zásady: 

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

krajinných hodnot území 
� zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním doprovodné zeleně podél komunikací a 

rozptýlené zeleně (solitéry, remízky apod.) 
� zvyšovat prostupnost krajiny obnovou cestní sítě 
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� Respektovány budou veškeré krajinné hodnoty území (např): 

− plochy lesa a vodní plochy v jižní polovině území, břehové porosty kolem vodních ploch a vodotečí, plochy 
vymezených skladebných prvků územního systému ekologické stability a veškeré plochy ekologicky významné 
(remízky, plochy a linie vzrostlé zeleně, mokřady, trvalé travní porosty apod.). 

− evidovaný významný krajinný prvek – Rybníky pod Bukovkou 

� Chráněna budou všechna krajinářsky a biologicky cenná území, stávající plochy vzrostlé nelesní zeleně v krajině i 
urbanizovaném území. 

� Využívání krajiny, včetně rekreačního, bude respektovat podmínky ochrany přírody a krajiny a ochrany 
krajinného rázu.  

� Linie komunikačních systémů včetně účelových cest v krajině budou lemovány doprovodnou zelení. Pro zlepšení 
prostupnosti krajiny budou některé zaniklé či zanedbané cesty obnoveny a doplněny o doprovodnou zeleň 
(interakční prvky). 

� Systém zemědělského využívání zorněných ploch bude volen tak, aby nedošlo k ohrožení zastavěného území 
vodní erozí. 

 

e.2. Návrh systému ÚSES 

� Územní plán vymezil a upřesnil skladebné prvky ÚSES, které budou respektovány.  

� Respektován bude ochranný režim pro ÚSES stanovený územním plánem. 

� Systém ekologické stability doplňují interakční prvky stávající i navrhované, doprovázející zejména komunikace, 
cesty, příkopy či vodoteče v krajině. 

� Interakční prvky u obnovovaných cest budou umístěny tak, aby nedocházelo ke ztížení obhospodařování nebo 
narušení organizace ZPF v území 

 
e.3. Prostupnost krajiny 

Pro zlepšení prostupnosti krajiny a propojení Bukovky s ostatními sídly bude respektována územním plánem 
navržená obnova a zkvalitnění zrušených nebo zanedbaných cest a jejich doplnění liniovou zelení.  
 
 
e.4. Protierozní opatření 

Eroze půdy v okolí vodních toků neohrožuje řešené území. Účinky větrné eroze rozsáhlých, nečleněných a 
intenzivně využívaných zemědělských ploch budou snižovány rozčleněním těchto ploch pomocí interakčních prvků 
v podobě linií dřevin, vedených podél stávajících a obnovovaných účelových komunikací. 

 
 
 
f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným  způsobem využití s ur čením p řevažujícího ú čelu 

využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanov it, p řípustného využití, nep řípustného využití 
(včetně stanovení, ve kterých plochách je vylou čeno umis ťování staveb, za řízení a jiných opat ření 
pro ú čely uvedené v § 18odst.5 stavebního zákona), pop řípadě stanovení podmín ěně přípustného 
využití t ěchto plocha stanovení podmínek prostorového uspo řádání v četně základních podmínek 
ochrany krajinného rázu (nap říklad výškové regulace zástavby, charakteru a struk tury zástavby, 
stanovení rozmezí vým ěry stavebních pozemk ů a intenzity jejich využití) 

f.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (funkční regulace) 

� Celé řešené území je rozčleněno do jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem využití podle převládajících 
funkcí (hlavní využití).  

Stavby a zařízení, způsob využití ploch resp. činnosti, neuvedené ani v jedné ze stanovených podmínek využití (přípustné, 
nepřípustné event. podmíněně přípustné) příslušné plochy s rozdílným způsobem využití jsou považovány za přípustné za 
podmínky, že: 

� jsou v souladu se stanoveným hlavním využitím plochy s rozdílným způsobem využití, resp. s přípustným 
využitím hlavním u ploch smíšených, ve kterých je záměr lokalizován 

� splňují hygienické podmínky pro umístění aktivity v lokalitě 
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� jsou v souladu s charakterem území a požadavky pro ochranu architektonických a urbanistických hodnot 
území 

� při dostavbě stavebních proluk ve stabilizovaných plochách bude respektována obvyklá hustota zástavby 
v lokalitě (nebude docházet k nepřiměřenému zahušťování) 

� jsou v souladu s požadavky na veřejnou a technickou infrastrukturu 

� nejsou v rozporu se záměry a strategií rozvoje obce 

� nenarušují krajinný ráz, dálkové pohledy na sídlo, nenarušují významné horizonty a pohledové osy 

 

� Vymezenému funkčnímu využití ploch musí odpovídat způsob jejich užívání a účel umisťovaných staveb a 
zařízení, včetně jejich úprav a změn v jejich užívání. 

 

Řešené území je členěno do těchto funkčních typů a podtypů: 
 

� Plochy bydlení: 

o Bydlení v rodinných domech – příměstské   BI  

o Bydlení v rodinných domech – venkovské    BV 

� Plochy rekreace 

o rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci  RI 

� Plochy občanského vybavení: 

o Občanské vybavení – veřejná infrastruktura   OV 

o Tělovýchovná a sportovní zařízení   OS 

o Hřbitovy   OH 

� Plochy smíšené obytné: 

o Plochy smíšené obytné – venkovské   SV 

� Plochy dopravní infrastruktury: 

o Plochy místních obslužných a účelových komunikací   PVk  

o Dopravní infrastruktura silniční – komunikace   DSk 

� Plochy technické infrastruktury: 

o Technická infrastruktura   TI 

� Plochy smíšené výrobní: 

o Plochy smíšené výroby   VS 

� Plochy systému sídelní zeleně: 

o Zeleň  na veřejných prostranstvích   ZV 

o Zeleň soukromá a vyhrazená   ZS 

o Ochranná a izolační zeleň    ZO 

� Plochy vodní a vodohospodářské: 

o Vodní plochy a toky   W 

� Plochy zemědělské: 

o Plochy zemědělsky obhospodařované půdy   NZ 

o Plochy smíšené krajinné zeleně   NZs 

� Plochy lesní 

o Plochy lesa   NL 

� Plochy přírodní: 

o Plochy přírodní krajinné zeleně   NP 
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Podmínky pro využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití: 
 
Plochy bydlení 
 

B y d l e n í    v    r o d i n n ý c h    d o m e c h   –   p ř í m ě s t s k é     BI 

 
Hlavní využití: 
bydlení,  s okrasnými a užitkovými  zahradami 

Podmínky využití: 

� Přípustné využití: 
� rodinné domy včetně doplňkových drobných staveb, se zahradami okrasnými a užitkovými, s podnikatelskými 

aktivitami bez negativních vlivů na životní a obytné prostředí 
� stavby a zařízení pro maloobchod, služby a veřejné stravování bez negativních vlivů na životní a obytné prostředí 

sídla 
� stavby a zařízení přechodného ubytování (stavby v prostorových parametrech rodinného domu) 
� plochy veřejné a izolační zeleně 
� veřejná prostranství 
� dětská hřiště, odpočinkové plochy 
� místní obslužné a účelové komunikace, pěší cesty a chodníky 
� plochy pro odstavování a parkování vozidel sloužící obsluze území 
� stavby a zařízení technické infrastruktury  
� stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu 

� Nepřípustné využití: 
� vícepodlažní bytové domy 
� stavby, zařízení a plochy pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné prostředí 
� stavby, zařízení a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu 
� stavby, zařízení a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní prostředí 
� stavby, zařízení a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů 
� stavby a plochy pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod 
� vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla 
� stavby občanského vybavení komerčního typu hyper a supermarketů 
� veškeré stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a nejsou slučitelné s bydlením 
� veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, 

otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) překračují nad 
přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech 

� Zásady prostorového uspořádání: 
� struktura a způsob nové zástavby i stavebních úprav ve stabilizovaných  plochách bude vycházet z charakteru 

lokality. Při dostavbě proluk bude respektována uliční čára. 
� zástavba bude přízemní s možností využitého podkroví, sklonitá střecha, výjimečně dle konkrétních podmínek 

v lokalitě max. 2NP, koeficient zastavění stavebního pozemku nepřevýší 0,55. 
 

 

B y d l e n í    v    r o d i n n ý c h    d o m e c h   –   v e n k o v s k é      BV 

 
Hlavní využití: 
bydlení, se zahradami a omezeným chovem hospodářského zvířectva, s možností integrace občanského vybavení i 
drobných výrobních aktivit a služeb 

Podmínky využití: 

� Přípustné využití: 
�  rodinné domy s doplňkovými hospodářskými objekty, s okrasnými a užitkovými zahradami a omezeným chovem 

hospodářského zvířectva a drobných zvířat 
�  zařízení a stavby pro řemeslnou výrobu a výrobní služby, které negativně nepůsobí na životní a obytné prostředí 

sídla, integrované ke stavbám pro bydlení 
�  stavby a zařízení pro maloobchod a služby  
�  stavby a zařízení pro veřejné stravování  
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�  stavby pro ubytování v soukromí, agroturistiku 
�  plochy veřejné a izolační zeleně 
� veřejná prostranství 
� místní obslužné a účelové komunikace, pěší cesty a chodníky 
� odstavné a parkovací plochy sloužící obsluze území 
�  stavby a zařízení technické infrastruktury 
�  stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu 

� Nepřípustné využití: 
�  vícepodlažní (nad 2 n.p.)  bytové domy 
�  stavby, zařízení a plochy pro smíšenou výrobu 
�  stavby, zařízení a plochy pro výrobní služby a pro zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní prostředí 
�  stavby, zařízení a plochy pro skladování a odstraňování odpadů 
�  hromadné garáže 
� veškeré stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a nejsou slučitelné s bydlením 
� veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, 

otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) překračují nad 
přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech  

� Zásady prostorového uspořádání: 
� struktura a způsob nové zástavby i stavebních úprav ve  stabilizovaných lokalitách bude vycházet z charakteru 

lokality. Při dostavbě  proluk bude respektována uliční čára. 
� zástavba pro bydlení bude přízemní s využitým podkrovím, sklonitou střechou, doplňkové hospodářské objekty – 

výška římsy max. 5m,  koeficient zastavění stavebního pozemku nepřevýší 0,45. 
 
 
 

Plochy rekreace 
 

R e k r e a c e  -  p l o c h y  s t a v e b   p r o  i n d i v i d u e l n í    r e k r e a c i    RI 
 
Hlavní využití: 
rekreace 

Podmínky využití: 

� Přípustné využití: 
� stavbypro individuelní rekreaci – chaty 
� okrasné a rekreační plochy zeleně 
� zahrady 
� účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
� drobná architektura 
� zařízení pro ukládání TKO 
� stavby a zařízení technické infratsruktury 
� stavby, zařízení a opatření sloužící ochraně území 

 

� Nepřípustné využití: 
� veškeré stavby a zařízení nesouvisející s přípustným využitím 
� veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, 

otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) překračují nad 
přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech 

� veškeré stavby, zařízení a využití ploch, které by mohlo negativně ovlivnit krajinný ráz 
 
Zásady prostorového uspořádání: 
� výšková hladina zástavby max.  1NP s podkrovím 
� zástavba nebude vytvářet nežádoucí hmotové a výškové dominanty 
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Plochy občanského vybavení 
 

O b č a n s k é   v y b a v e n í   –   v e ř e j n á   i n f r a s t r u k t u r a     OV 
 
Hlavní využití: 
pro občanské vybavení tvořené převážně monofunkčními areály, resp. objekty 

Podmínky využití: 

� Přípustné využití: 
� stavby a zařízení pro administrativu a veřejnou správu 
� církevní stavby 
� stavby a zařízení pro kulturu a společenské aktivity, školství, zdravotnictví a sociální služby 
� stavby a zařízení pro maloobchod a služby 
� stavby a zařízení pro veřejné stravování a ubytování 
� místní obslužné a účelové komunikace pro motorová vozidla, pěší a cyklisty 
� plochy pro odstavování osobních a zásobovacích vozidel 
� manipulační plochy dopravní obsluhy 
� garáže pro služební vozidla 
� stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu 
� veřejná, izolační a doprovodná zeleň 
� dětská hřiště 
� drobná architektura 
� stavby a zařízení technického vybavení 

� Nepřípustné využití: 
� stavby, zařízení a plochy pro výrobu stavby, zařízení a plochy pro výrobní služby s negativními vlivy na životní 

prostředí 
� stavby, zařízení a plochy pro dlouhodobé skladování a odstraňování odpadů 
� stavby, zařízení a plochy dopravní a technické vybavenosti a provozního vybavení s negativními dopady na životní 

a obytné prostředí 
� řadové garáže, hromadné garáže - s výjimkou integrovaných do objektů s hlavní funkcí občanského vybavení 
� veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, 

otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) překračují nad 
přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech  

 

 

 

T ě l o v ý c h o v n á   a   s p o r t o v n í   z a ř í z e n í      OS 

 
Hlavní využití: 
pro organizovaný sport i rekreační sportovní aktivity 

Podmínky využití: 

� Přípustné využití: 
� stavby a zařízení pro sport nekryté: např. hřiště, kurty, koupaliště, kluziště apod. 
� stavby a zařízení pro sociální a hygienické zázemí sportovců i diváků, klubovny, kanceláře 
� stavby a zařízení pro relaxaci a rehabilitaci  
� stavby a zařízení pro veřejné stravování 
� stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu a technické zázemí sportoviště 
� dětská hřiště 
� pobytové louky, veřejná zeleň 
� obslužné a účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty  
� stavby a zařízení  technické infrastruktury 

� plochy pro parkování a odstavování vozidel sloužící obsluze území 

� Nepřípustné využití: 
� stavby pro bydlení s výjimkou bytů pohotovostních, bytů správce nebo obsluhy 
� stavby, zařízení a plochy pro průmyslovou, smíšenou výrobu a výrobní služby 
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� stavby, zařízení a plochy pro chov hospodářských zvířat 
� zemědělská rostlinná výroba 
� stavby, zařízení a plochy pro dlouhodobé skladování a odstraňování odpadů 
� stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním využitím 
� veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, 

otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) překračují nad 
přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech  

� Zásady prostorového uspořádání: 
� struktura a způsob nové zástavby i stavebních úprav bude vycházet z charakteru lokality. Zástavba bude 

navrhována  tak, aby nenarušovala krajinný ráz obce a dálkové pohledy. 
� objekty budou max. o 2 NP se sklonitou střechou 

 
 

 

H ř b i t o v y     OH 

 
Hlavní využití: 
pietní místo pro ukládání ostatků 

Podmínky využití: 

� Přípustné využití: 
� v ploše hřbitova: 

− hroby a hrobky 

− urnové háje, kolumbária 

− rozptylové a vsypové louky 

− pomníky a pamětní desky, sakrální stavby (např. kaple) 

− zařízení a plochy pro krátkodobé ukládání hřbitovního odpadu 

� mobiliář – např. lavičky, odpadkové koše 
� dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitery s podrostem bylin, keřů 
� trvalé travní porosty 
� vodní prvky 
� stavby, plochy a zařízení technické infrastruktury a provozního zázemí 
� komunikace pro pěší 
� místní obslužné a účelové komunikace  
� parkovací plochy pro osobní automobily 

� Nepřípustné využití: 
� veškeré stavby, nesouvisející s přípustným využitím 

 
 
 

Plochy smíšené obytné 
 

P l o c h y   s m í š e n é   o b y t n é   –    v e n k o v s k é       SV 

 
Hlavní využití: 
není stanoveno 
(slouží převážně bydlení, se zahradami a chovem hospodářského zvířectva, s možností integrace občanského vybavení, 
služeb i výrobních aktivit) 

Podmínky využití: 

� Přípustné využití: 
� rodinné domy včetně drobných staveb, s doplňkovými hospodářskými objekty, s okrasnými a užitkovými 

zahradami a  chovem hospodářského zvířectva 
� stavby, zařízení a plochy pro výrobní služby bez negativních vlivů na životní a obytné prostředí sídla 
� stavby a zařízení pro veřejnou správu, společenské a kulturní aktivity 
� stavby a zařízení pro zdravotnictví a sociální služby 
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� v lokalitě I/P1 – stavby pro bydlení včetně startovacích bytů a bydlení pro seniory  
� stavby, zařízení a plochy pro služby a maloobchod  
� stavby, zařízení a plochy pro veřejné stravování  
� stavby a zařízení pro ubytování  
� plochy veřejné a izolační zeleně 
� místní obslužné a účelové komunikace, pěší cesty a chodníky 
� plochy pro parkování a odstavování vozidel sloužící obsluze území 
� stavby a zařízení technické  infrastruktury stavby, zařízení a plochy pro krátkodobé shromažďování domovního 

odpadu 

� Nepřípustné využití: 
� vícepodlažní bytové domy 
� stavby a plochy pro průmyslovou a smíšenou výrobu 
� stavby a plochy pro výrobní služby a pro zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní prostředí 
� stavby, zařízení a plochy pro skladování a odstraňování odpadů 
� stavby občanského vybavení komerčního typu hyper a supermarketů 
� stavby pro velkoobchod, skladování a manipulaci s materiály a zbožím 
� hromadné garáže 
� veškeré stavby, zařízení a činnosti, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a 

zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území  
� veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, 

otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) překračují nad 
přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech  

� Zásady prostorového uspořádání: 
� struktura a způsob nové zástavby i stavebních úprav ve stabilizovaných lokalitách bude vycházet z charakteru 

lokality. Při dostavbě  proluk bude respektována uliční čára. 
 obytná zástavba bude max. o 2 NP s využitým podkrovím (preferováno bude 1NP + podkroví), se sklonitou 
střechou (doplňkové hospodářské objekty – např. sedlová střecha, výška římsy max. 5m, koeficient zastavění 
stavebního pozemku nepřevýší 0,6 

� zástavba zejména v okrajových lokalitách bude umisťována a prostorově řešena s ohledem na ochranu 
krajinného rázu tak, aby nevytvářela negativní dominanty zejména při dálkových pohledech na sídlo 

 
 

 
Plochy dopravní infrastruktury 
 

P l o c h y   m í s t n í c h   o b s l u ž n ý c h   a   ú č e l o v ý c h   k o m u n i k a c í     PVk 

 
Hlavní využití: 
 veřejně přístupné a užívané ulice, cesty a prostranství sloužící místní obsluze území 

Podmínky využití: 

� Přípustné využití: 
� pozemní komunikace sloužící průjezdu a přímé obsluze staveb, zařízení a ploch 
� místní, obslužné a účelové komunikace 
� parkování vozidel na místech určených silničními pravidly 
� doprovodná a izolační zeleň 
� komunikace pro pěší a cyklistický provoz (např. chodníky, cyklostezky) 
� obratiště, manipulační plochy, autobusové zálivy 
� stavby a zařízení technické infrastruktury 

� Nepřípustné využití: 
� veškeré stavby a zařízení nesouvisící s přípustným využitím 
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D o p r a v n í   i n f r a s t r u k t u r a   s i l n i č n í    –   k o m u n i k a c e      DSk 

 
Hlavní využití:  
pro provoz vozidel po pozemních komunikacích  

Podmínky využití: 

� Přípustné využití: 
� pozemní komunikace, silniční pozemky komunikací  
� plochy, které jsou součástí komunikace – náspy, zářezy a stavby a zařízení – mosty, dopravní značení a technická 

opatření související s provozem na pozemních komunikacích 
� plochy pro parkování vozidel na místech určených silničními pravidly 
� stavby a zařízení sloužící hromadné dopravě 
� plochy pro pěší na oddělených pruzích a chodnících 
� stavby a zařízení technické infrastruktury 
� plochy doprovodné a izolační zeleně 

� Nepřípustné využití: 
� veškeré stavby a zařízení nesouvisící s přípustným využitím 

 
 
 

Plochy technické infrastruktury  
 

T e c h n i c k á    i n f r a s t r u k t u r a      TI 

 
Hlavní využití: 
pro umisťování staveb a zařízení sloužících přenosu, transformaci či úpravám medií technické infrastruktury a provozu 
těchto zařízení. Jedná se o zásobování pitnou vodou, elektrickou energií, zemním plynem, o přenos a zpracování dat a 
informací (telekomunikace a radiokomunikace), dále o stavby a zařízení sloužící provozu kanalizace, čištění odpadních vod 
a nakládání s kaly. 

Podmínky využití: 

� Přípustné využití: 
� stavby a zařízení sloužící zásobování pitnou vodou 
� stavby a zařízení sloužící zásobování energiemi 
� stavby, zařízení a plochy pro telekomunikace a radiokomunikace 
� stavby a plochy zařízení sloužících odvádění, čištění a odstraňování produktů čištění 
� stavby a zařízení pro ukládání a manipulaci s organickým odpadem  
� stavby a zařízení provozního vybavení 
� stavby a zařízení technické infrastruktury a technického vybavení 
� parkovací plochy osobních a nákladních automobilů, speciálních vozidel 
� účelové komunikace, komunikace pro pěší 
� izolační zeleň 

� Nepřípustné využití: 
� stavby pro bydlení 
� stavby a zařízení pro občanské vybavení 
� stavby a zařízení pro zemědělství 
� stavby a zařízení pro sport a rekreaci 
� čerpací stanice pohonných hmot 
� stavby a zařízení pro výrobu průmyslovou a lehkou 
� stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat 
� veškeré stavby nesouvisející s hlavním využitím  
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Plochy smíšené výrobní  
 

P l o c h y   s m í š e n é   v ý r o b y     VS 

 
Hlavní využití: 
výroba a skladování 
(slouží výrobě, výrobním službám, zemědělské výrobě, stavební výrobě, skladování a manipulaci s materiály. Zpravidla 
nejsou přípustné v jiných plochách s rozdílným způsobem využití, , negativními vlivy svých provozů nepřesahují hranice 
areálů, resp. výrobních objektů.) 

Podmínky využití: 

� Přípustné využití : 
� stavby, zařízení, plochy a činnosti zemědělské výroby v ploše současného zemědělského areálu, jejichž negativní 

vlivy nezasahují sousední obytné plochy 
� stavby pro zpracování zemědělských produktů, potravinářský průmysl 
� stavby, zařízení a plochy pro výrobní služby a lehkou výrobu, jejichž negativní vlivy nezasahují sousední obytné 

plochy 
� stavby a zařízení pro servisní a opravárenské služby 
� stavby, zařízení a plochy pro stavební výrobu a činnost, stavební dvory, výroba drobných stavebních prvků 
� stavby a zařízení pro obchod – prodejní sklady, vzorkové prodejny – jako součást výrobního areálu 
� stavby, zařízení a plochy pro skladování, manipulační plochy 
� stavby a zařízení pro administrativu 
� stavby a zařízení pro sociální a hygienické zázemí zaměstnanců, stravování 
� stavby, zařízení a plochy pro nakládání s odpady 
� místní obslužné a účelové komunikace, komunikace pro pěší 
� plochy pro odstavování a parkování osobních a nákladních automobilů a speciálních vozidel 
� garáže služebních a nákladních automobilů a speciálních vozidel a techniky 
� stavby a zařízení technické infrastruktury 
� veřejná a izolační zeleň 
� drobná architektura 

� Nepřípustné využití: 
� veškeré stavby, zařízení a činnosti, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a 

zařízení v sousedních obytných plochách a snižují kvalitu prostředí kontaktního území  
� veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují hranice areálu (zejména škodlivé 

exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění 
budov) a mimo hranice areálu překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech  

� stavby pro průmyslovou výrobu 
� stavby  pro školství, sociální péči, zdravotnictví a kulturu 
� stavby pro bydlení s výjimkou bytů pohotovostních, bytů správce a majitele areálu 

� Zásady prostorového uspořádání: 
� zástavba musí být navrhována s ohledem na polohu areálu tak, aby nenarušovala siluetu obce a dálkové pohledy 

– nenarušila krajinný ráz 
� velké objemy staveb budou členěny do drobnějšího měřítka. Max. podlažnost 2 NP, výška objektu po římsu 

nepřevýší 7 m. Pokud z důvodů technologických  bude nezbytná větší výška, je třeba prověřit záměr ve vztahu  k 
siluetě sídla – krajinnému rázu.  
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Plochy systému sídelní zeleně 
 

Z e l e ň   n a   v e ř e j n ý c h    p r o s t r a n s t v í c h       ZV 

 
Hlavní využití: 
veřejná zeleň jako součást prostředí venkovského sídla 

Podmínky využití: 

� Přípustné využití: 
� veřejná prostranství – plochy zpevněné, zatravněné, plochy okrasné zeleně 
� parkové porosty okrasné a přírodní 
� dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitery s podrostem bylin, keřů, i travních porostů, liniové sadovnické a 

břehové porosty 
� vodní plochy 
� trvalé travní porosty 
� dětská hřiště, herní mobiliář 
� drobné sakrální stavby 
� odpočívadla, altány, městský mobiliář 
� komunikace pro pěší a cyklisty 
� drobná architektura, vodní prvky 
� plochy pro krátkodobé shromažďování separovaného odpadu 
� stavby a zařízení technické infrastruktury 

� Nepřípustné využití: 
� veškeré stavby, nesouvisející s přípustným využitím 
� veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, 

otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) překračují nad 
přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech  

 
 
 

Z e l e ň    s o u k r o m á    a   v y h r a z e n á     ZS 

 
Hlavní využití: 
sídelní vyhrazená zeleň 
(slouží k produkci okrasné a užitkové zeleně, krátkodobé rekreaci, většinou plní doplňkovou funkci bydlení) 

Podmínky využití: 

� Přípustné využití: 
� plochy okrasných, rekreačních a užitkových přírodních kultur 
� pěstabní plochy pro samozásobitelský rozsah produkce, sady 
� izolační a doplňující přírodní plochy zeleně 
� trvalé travní porosty 
� dřevinné porosty skupinové, solitérní a liniové 
� ploty, přístřešky a altány, stavby sloužící funkci hlavní – v zastavěném území  
� účelové komunikace 
� vodní prvky, např. jezírka 
� stavby a zařízení technické infrastruktury 

� Nepřípustné využití: 
� veškeré stavby nesouvisející s přípustným využitím 
� veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity 

uvedené v příslušných předpisech  
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O c h r a n n á   a   i z o l a č n í   z e l e ň       ZO 

 
Hlavní využití: 
zeleň 
(zeleň sloužící jako izolace mezi plochami různých funkcí, resp. proti zdrojům znečištění (hluk, prach, eroze), zeleň lemující 
liniové prvky v území (např. podél komunikací)) 

Podmínky využití: 

� Přípustné využití: 
� vegetační úpravy, plochy a prvky, které svým charakterem odpovídají funkci plochy s ohledem na místní 

souvislosti 
� dřevinné porosty skupinové a liniové s podrostem keřů a travních porostů 
� obslužné komunikace pro příjezd  k přilehlým funkčním plochám 
� pěší komunikace 
� cyklistické stezky 
� technické stavby, sloužící obsluze či ochraně území 
� stavby a zařízení technické infrastruktury 
� drobné sakrální stavby (křížky, kapličky, boží muka apod.) 

� Nepřípustné využití: 
� veškeré stavby nesouvisející s přípustným využitím 
� stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území a krajinný ráz 

 

 

Plochy vodní a vodohospodářské 
 

V o d n í    p l o c h y   a   t o k y     W 

 
Hlavní využití: 
vodní plochy a toky plnící funkce vodohospodářské, ekologicko stabilizační, estetické a krajinotvorné jako významný 
krajinný prvek, případně i rekreační 

Podmínky využití: 

� Přípustné využití: 
� vodní toky a plochy přirozené, upravené i umělé, sloužící vodnímu hospodářství, ekologické stabilizaci, tvorbě 

krajinného rázu 
� vodní toky a plochy sloužící rekreaci a sportu 
� technické stavby, sloužící obsluze či ochraně vodního díla 
� stavby a zařízení technické infrastruktury  
� účelové komunikace  
� pěší a cyklistické stezky 

� Podmíněně přípustné využití: 
� zařízení pro rekreaci - pokud nejsou v rozporu s podmínkami ochrany přírody, zachování krajinného rázu a 

podmínkami stanovenými provozním řádem vodního díla 

� Nepřípustné využití: 
� veškeré stavby, které nesouvisí s funkcí hlavní 
� stavby a zařízení s negativním vlivem na životní prostředí a na přírodní kvality území 
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Plochy zemědělské 
  

P l o c h y    z e m ě d ě l s k y    o b h o s p o d a ř o v a n é   p ů d y     NZ 

 
Hlavní využití: 
zemědělská půda 
(slouží hospodaření na zemědělské půdě, pěstování zemědělských plodin, chovu hospodářských zvířat) 

Podmínky využití: 

� Přípustné využití: 
� orná půda, zemědělská rostlinná výroba 
� intenzivně využívané travní porosty – louky  a pastviny 
� trvalé kultury – např. sady, chmelnice, vinice apod. 
� vodní toky a stávající malé vodní plochy  
� účelové komunikace 
� pěší a cyklistické komunikace, jezdecké stezky 
� liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí) 
� stavby sloužící zemědělské výrobě – obsluze  ploch, jejichž umístění v krajině je funkčně odůvodnitelné, pokud 

jsou zabezpečeny proti průsaku a smyvům. U polních hnojišť může být vhodnost umístění podmíněna doložením 
hydrogeologického posudku. 

� stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství (např. přístřešky a napáječky pro pasoucí se hospodářská zvířata 
– ovce, koně apod., seník, ohradníky)  

� drobná architektura, drobné sakrální stavby (např. křížky, kapličky, boží muka apod.) 
� stavby a zařízení technické infrastruktury  

� Podmíněně přípustné využití 
�  za podmínky, že v následných krocích přípravy realizace záměru bude prokázáno, že konkrétní záměr v konkrétní 

podobě a lokalitě není v rozporu se zájmy ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a nenarušuje 
krajinný ráz (možnosti mohou být dle požadavku orgánu ochrany přírody v konkrétních případech prověřeny 
např. biologickým hodnocením, posouzením vlivu na krajinný ráz apod.): 

o zalesnění 

o Stavby a zařízení, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního 
ruchu s ohledem na § 18 odst.5 Stavebního zákona v rozsahu mobiliáře např. informační 
tabule, rozcestníky, lavičky a odpadkové koše, na odpočinkových místech jednoduché 
přístřešky apod. 

 

� Nepřípustné využití 
� veškeré stavby a využití ploch, které nesouvisí s přípustným využitím 
� stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území a krajinný ráz 

 

� Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
� Případná zástavba (pro zemědělství) bude vždy řešena jako přízemní. Vysoké stavby, zařízení a  konstrukce 

vytvářející negativní dominanty v krajině (např. sila, velké seníky /nad 200 m
2 

zastavěné plochy a nad  8 m výšky/, 
stáje, výkrmny a související provozy), jsou ve vazbě na ustanovení § 18 odst.5 Stavebního zákona výslovně 
zakázány. S ohledem na charakter území a krajinný ráz stavby pro zemědělství typu areály zahradnictví se 
skleníky či fóliovníky, farmové a oborové chovy zvěře a hospodářských zvířat s trvalým oplocením bránícím 
průchodnosti krajiny, jsou ve vazbě na ustanovení § 18 odst.5 Stavebního zákona výslovně zakázány. 
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P l o c h y    s m í š e n é    k r a j i n n é    z e l e n ě        NZs 

 
Hlavní využití: 
není stanoveno 
(plochy převážně trvalých travních porostů a luk, rozptýlená zeleň v krajině (vegetační prvky rostoucí mimo les), je jedním 
ze základních systémů krajinného prostředí a její rozvoj je ovlivněn především uplatněním přirozených procesů a 
mechanizmů)  
Podmínky využití: 

� Přípustné využití: 
� trvalé travní porosty – louky, pastviny 
� stabilizované travnaté porosty, květnaté louky 
� extenzivně využívané plochy ZPF (např. sady a zahrady mimo zastavěné území, pěstební plochy – „záhumenky“) 
� mokřady a prameniště 
� přirozené dřevinné porosty skupinové a solitérní s podrostem bylin a keřových porostů 
� břehová a doprovodná vegetace vodotečí  
� stabilizační vegetace svahů 
� liniová zeleň podél komunikací a cest 
� pěší, cyklistické a jezdecké stezky 
� účelové komunikace 
� vodní plochy do 0,3 ha, vodní toky 
� technické stavby sloužící obsluze a ochraně území 
� drobné sakrální stavby (křížky, kapličky, boží muka), drobná architektura (mobiliář -  informační tabule, lavičky, 

odpadkové koše) 
� stavby a zařízení technické infrastruktury 

� Podmíněně přípustné využití 
� stávající stavby pro zemědělství pokud nejsou v rozporu s podmínkami ochrany přírody 
�  za podmínky, že v následných krocích přípravy realizace záměru bude prokázáno, že konkrétní záměr v konkrétní 

podobě a lokalitě není v rozporu se zájmy ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a nenarušuje 
krajinný ráz (možnosti mohou být dle požadavku orgánu ochrany přírody v konkrétních případech prověřeny 
např. biologickým hodnocením, posouzením vlivu na krajinný ráz apod.): 

o zalesnění 

o Stavby a zařízení, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního 
ruchu s ohledem na § 18 odst.5 Stavebního zákona v rozsahu mobiliáře např. informační 
tabule, rozcestníky, lavičky a odpadkové koše, na odpočinkových místech jednoduché 
přístřešky apod. 

� Nepřípustné využití: 
� veškeré stavby a využití ploch nesouvisící s přípustným využitím 
� stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území a krajinný ráz 

 

� Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
Veškeré stavby a zařízení s výjimkou staveb pro zemědělství (nevytvářející negativní dominanty v krajině - např. stavby a 
zařízení pro sezónní ustájení hospodářských zvířat a zvěře do 80 m

2 
zastavěné plochy a do  8 m výšky), ochranu přírody a 

krajiny, vodní hospodářství, podzemních staveb technické infrastruktury a staveb pro snižování nebezpečí ekologických a 
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků jsou ve vazbě na ustanovení § 18 odst.5 Stavebního zákona 
výslovně zakázány. 
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Plochy lesní 
 

P l o c h y    l e s a      NL 

 
Hlavní využití: 
pozemky určené k plnění funkcí lesa 
(slouží pěstování lesních porostů hospodářských, ochranných, nebo lesů zvláštního určení. Ucelené komplexy lesů plní 
vůči sídlům specifické funkce ochranné, estetické i rekreační.) 

Podmínky využití: 

� Přípustné využití: 
� lesní porosty pro hospodářské a rekreační využití 
� lesní porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny 
� účelové komunikace pro obsluhu území a lesní hospodářství  
� stavby a zařízení sloužící obsluze lesních ploch 
� stavby a zařízení pro potřeby myslivosti (např. posedy, krmelce apod.) 
� vodní toky a stávající vodní plochy , revitalizační opatření na vodních tocích 

� Podmíněně přípustné využití: 
-  pokud bude prokázáno, že záměr není v rozporu s podmínkami ochrany přírody a negativně neovlivní  krajinný ráz: 

� Stavby a zařízení, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu s ohledem 
na § 18 odst.5 Stavebního zákona v rozsahu mobiliáře např. informační tabule, rozcestníky, lavičky a 
odpadkové koše, na odpočinkových místech jednoduché přístřešky apod. 

� opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny 

� pěší a cyklistické komunikace, jezdecké stezky 
� stavby a zařízení technické infrastruktury 
� drobná architektura, drobné sakrální stavby (křížky, kapličky, boží muka apod.) 

� Nepřípustné využití: 
� veškeré stavby a využití ploch, které nesouvisí s přípustným využitím 
� stavby a činnosti s negativním vlivem na životní prostředí a na přírodní kvality území 
� nové stavby pro individuální rekreaci 
� stavby a zařízení pro zemědělství 
� stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů 
� výškové stavby a zařízení, která narušují krajinný ráz, kompaktní lesní horizont a dálkové pohledy především na 

sídlo v řešeném území (např. větrné elektrárny, zařízení technické infrastruktury apod.) 

� Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
� Případná zástavba bude vždy řešena jako přízemní, v odůvodněných případech přízemní s podkrovím. 
� Veškeré stavby s výjimkou staveb pro lesnictví, ochranu přírody a krajiny, podzemních staveb technické 

infrastruktury a staveb pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků jsou ve vazbě na ustanovení § 18 odst.5 Stavebního zákona výslovně zakázány.  

� Stavby, zařízení a jiná opatření pro lesní hospodářství budou svým rozsahem minimalizovány na nezbytně nutnou 
míru pro zajištění provozních a hospodářských potřeb. 

 

 

Plochy přírodní  
 

P l o c h y   p ř í r o d n í    k r a j i n n é   z e l e n ě     NP 

Hlavní využití:  
chráněné přírodní lokality, skladebné části ÚSES, významná zeleň v krajině a ostatní přírodně cenné lokality 
(slouží zachování a obnově přírodních a krajinných hodnot území, skladebných částí ÚSES) 

Podmínky využití: 

� Přípustné využití: 
� činnosti zajišťující uchování druhového bohatství rostlinné a živočišné sféry 
� činnosti vedoucí ke zvyšování ekologické stability území s příznivým působením na okolní, ekologicky méně 

stabilní části krajiny 
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� do ploch přírodní zeleně jsou zahrnuty zejména: 

− významné krajinné prvky 

− prvky územního systému ekologické stability včetně interakčních prvků 

− zvlášť chráněná území a nejcennější přírodní lokality  

− stabilizované travnaté plochy – trvalé travní porosty, pastviny 

− prvky důležité pro ekostabilizační funkci krajiny a ochranu krajinného rázu 
� účelové komunikace, pěší a cyklistické trasy 

� Podmíněně přípustné využití: 
� pokud bude prokázáno, že záměr není v rozporu s podmínkami ochrany přírody a negativně neovlivní krajinný ráz 

− malé vodní plochy do 0,3 ha 

− stavby a zařízení související technické infrastruktury, technické stavby a opatření sloužící obsluze a ochraně 
území 

− drobná architektura, drobné sakrální stavby (křížky, kapličky, boží muka apod.) 

− Stavby a zařízení, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu s ohledem 
na § 18 odst.5 Stavebního zákona v rozsahu mobiliáře např. informační tabule, rozcestníky, lavičky a 
odpadkové koše, na odpočinkových místech jednoduché přístřešky apod. 

� Nepřípustné využití: 
� intenzivní formy hospodaření na zemědělské půdě 
� rozšiřování geograficky nepůvodních rostlin a živočichů 
� terénní úpravy většího rozsahu, těžba nerostných surovin, nakládání s odpady, především skladování a 

zneškodňování 
� jakákoliv stavební činnost, která nesouvisí s prokazatelně nezbytnou obsluhou území 
� oplocování pozemků, pokud se nejedná o krátkodobou ochranu v zájmu péče o zachování přírodních lokalit, 

výsadeb atp. v zájmu ochrany přírody 
� stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území a krajinný ráz 

 

� Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
� Veškeré stavby s výjimkou staveb pro ochranu přírody a krajiny jsou ve vazbě na ustanovení § 18 odst.5 

Stavebního zákona výslovně zakázány.  
� Stavby, zařízení a jiná opatření budou svým rozsahem minimalizovány na nezbytně nutnou míru pro zajištění 

provozních a hospodářských potřeb. 
 

 

Doplňková charakteristika funkčních ploch: 
Koridor pro vedení dopravní infrastruktury - silniční  - slouží pro následné vymezení trasy budoucí komunikace, po 

upřesnění trasy komunikace budou ostatní plochy v koridoru využity dle stávajícího využití 
 

 

Ochranné režimy 
 

O c h r a n n ý    r e ž i m    p l o c h    v y m e z e n ý c h    p r o    s y s t é m   Ú S E S : 
 

� plochy, graficky vymezené jako systém ÚSES, lze využívat pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo 
k ohrožení nebo oslabení jejich ekostabilizační funkce. Zásahy, které by mohly vést k ohrožení či oslabení 
ekostabilizační funkce, jsou zejména: 

� umisťování staveb 

� terénní úpravy většího rozsahu s výjimkou realizace revitalizačních opatření a opatření ke snížení ohrožení 
území erozí a povodní dle projektové dokumentace, v souladu s principy ochrany přírody a krajiny 

� úprava vodních toků a změna vodního režimu s výjimkou realizace revitalizačních opatření a opatření ke 
snížení ohrožení území erozí a povodní dle projektové dokumentace, v souladu s principy ochrany přírody a 
krajiny 

� těžba nerostů 

� změna kultur pozemků na kultury ekologicky méně stabilní, rozšiřování ploch orné půdy a redukce ploch 
lesa 
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� rozšiřování geograficky nepůvodních rostlin a živočichů 

� zneškodňování odpadů, hnojení chemickými i přírodními hnojivy a tekutými odpady 

 Konkrétní omezení určuje orgán ochrany přírody. Upřesňující omezení jsou různá dle specifických místních 
podmínek, určených orgánem ochrany přírody ve spolupráci s orgánem územního plánování, orgány ochrany vod aj. 

 

f.2. Podmínky prostorového uspořádání 

Zastavitelné plochy:   
 

Kód plochy Z.1 

Lokalita Jižní část sídla Bukovka, západně od místní komunikace 

Funkční vymezení BI – bydlení v rodinných domech - příměstské 

Lokální podmínky Max. 6 izolovaných rodinných domů, 1 NP + využité podkroví (lokálně max. 2NP), sklonitá střecha. 
Koef. zastavění stavebního pozemku max. 0,4. 
Respektována budou stávající OP a trasy inženýrských sítí (např. vodovod, kanalizace, plyn).  

 

Kód plochy Z.2a 

Lokalita Jižní část sídla Bukovka, východně od místní komunikace 

Funkční vymezení BI – bydlení v rodinných domech - příměstské 

Lokální podmínky Izolovaný rodinný dům, 1 NP (max 2NP)  + využité podkroví, sklonitá střecha. Koef. zastavění 
stavebního pozemku max. 0,55.  

 

Kód plochy Z.2b 

Lokalita Jižní část sídla Bukovka, východně od místní komunikace 

Funkční vymezení BI – bydlení v rodinných domech - příměstské 

Lokální podmínky Izolované rodinné domy, 1 NP + využité podkroví (lokálně max. 2NP v severní části lokality), 
sklonitá střecha. Koef. zastavění stavebního pozemku max. 0,4. 

 

Kód plochy Z.3 

Lokalita Mezi sídly Bukovka a Habřinka, severozápadně od komunikace III. třídy 

Funkční vymezení BI – bydlení v rodinných domech - příměstské 

Lokální podmínky Izolované rodinné domy, 1 NP + využité podkroví  (lokálně max. 2NP), sklonitá střecha. Koef. 
zastavění stavebního pozemku max. 0,5. 
Respektována budou stávající OP a trasy inženýrských sítí (např. vedení VN). 

 

Kód plochy Z.4 

Lokalita Jihozápadní okraj sídla Habřinka, jihovýchodně od komunikace III. třídy 

Funkční vymezení BI – bydlení v rodinných domech - předměstské 

Lokální podmínky Max. 3 izolované rodinné domy, 1 NP + využité podkroví, sklonitá střecha. Koef. zastavění 
stavebního pozemku max. 0,4. 
Respektována budou stávající OP a trasy inženýrských sítí (např. plyn). 

 

Kód plochy Z.5 

Lokalita Jižní okraj sídla Bukovka, rozšíření stávajícího sportoviště jižním směrem 

Funkční vymezení OS – tělovýchovná a sportovní zařízení 

Lokální podmínky Objekty o max. 2 NP, sklonitá střecha, přírodní materiály 
Respektována budou stávající OP a trasy inženýrských sítí (např. vodovod). 

 

Kód plochy Z.6 

Lokalita Jižní část sídla Bukovka, východně od místní komunikace 

Funkční vymezení PVk – plochy místních obslužných a účelových komunikací 

Lokální podmínky Komunikace zajišťující budoucí dopravní napojení územní rezervy R.5, resp. zkvalitnění dopravní 
obsluhy zastavitelných ploch Z.5 a Z.7 
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Kód plochy Z.7 

Lokalita Jižní okraj sídla Bukovka, jižně od sportovního areálu 

Funkční vymezení ZV – zeleň na veřejných prostranstvích 

 

Kód plochy Z.8 

Lokalita severovýchodní část katastrálního území 

Funkční vymezení DSk - dopravní infrastruktura silniční – komunikace 
Doplňková charakteristika funkčních ploch: 
koridor pro vedení  dopravní infrastruktury - silniční 

Lokální podmínky Koridor pro trasu plánované přeložky komunikace I. třídy I/36 (Lázně Bohdaneč – D11). 

 

Kód plochy Z.9 

Lokalita severovýchodní část katastrálního území 

Funkční vymezení DSk - dopravní infrastruktura silniční – komunikace 
Doplňková charakteristika funkčních ploch: 
koridor pro vedení dopravní infrastruktury - silniční 

Lokální podmínky Koridor pro trasu plánované přeložky komunikace I. třídy I/36 (Lázně Bohdaneč – D11). 

 

Kód plochy Z.10 

Lokalita severovýchodní část Habřinky, severně od komunikace 

Funkční vymezení BV – bydlení v rodinných domech - venkovské 

Lokální podmínky Izolované rodinné domy, 1 NP + využité podkroví, sklonitá střecha. Koef. zastavění stavebního 
pozemku max. 0,4. 
Lokalita bude na silnici III. třídy napojena jedním sjezdem. 
Respektována budou stávající OP a trasy inženýrských sítí (např. plyn). 

 

Kód plochy I/Z1 

Lokalita jihozápadní část Habřinky, jihovýchodně od komunikace III. třídy 

Funkční vymezení BI – bydlení v rodinných domech - předměstské 

Lokální podmínky rozšíření zastavitelné plochy Z.4, tato část bude užívána jako zahrada, příp. s vjezdem na pozemek 
Respektována budou stávající OP a trasy inženýrských sítí (např. plyn). 

 

Kód plochy I/Z2 

Lokalita mezisídly Bukovka a Habřinka 

Funkční vymezení BI – bydlení v rodinných domech - předměstské 

Lokální podmínky rozšíření zastavitelné plochy Z.3 tak, aby došlo k zarovnání hranice v návaznosti na zastavěné 
území. 

 
 
Plochy přestavby: 
 

Kód plochy I/P1 

Lokalita severní část Bukovky, západně od místní obslužné komunikace 

Funkční vymezení SV – plochy smíšené obytné – venkovské 
ZO – ochranná a izolační zeleň 

Lokální podmínky výšková hladina zástavby max. 2 NP + využité podkroví, střecha. Koef. zastavění stavebního 
pozemku max. 0,4. 
Respektována budou stávající OP a trasy inženýrských sítí (např. elektro). 

 

f.3. Základní podmínky ochrany krajinného rázu 

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

� 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. 
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� K umisťování a povolování staveb, jakož i k jiných činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je 
nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody a památkové péče.  

� V krajině bude udržována a obnovována tradice solitérních stromů, liniových výsadeb a  případně skupin stromů 
(orientační body v krajině). 

� Doplňována bude mimolesní zeleň – remízky. Využívány budou hůře zemědělsky obdělávatelné, zbytkové plochy 
zemědělské půdy a ostatní (nezemědělské) druhy pozemků   

 
Významné krajinné prvky (VKP) 
 
Při rozhodování o změnách v území a využití území budou respektovány zásady:  
 
 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. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, úpravy 
vodních toků a nádrží a těžba nerostů. Podrobnosti ochrany významných krajinných prvků stanoví ministerstvo životního 
prostředí obecně závazným právním předpisem. 
 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

� Ochrana vymezených ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho 
vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílí vlastníci pozemků, obce i stát. 

� Pozemky určené pro ochranu a tvorbu ÚSES jsou nezastavitelné a nelze na nich měnit stávající kulturu za kulturu 
nižšího stupně ekologické stability, ani jiným způsobem narušovat jejich ekologicko – stabilizační funkce 

 
Jak krajina, tak sídlo si zachovaly svůj osobitý charakter. Proto územní plán stanovuje poměrně podrobné 

podmínky prostorového řešení zastavitelných ploch, které jsou lokalizovány především na okrajích stávající zástavby. Také 
pro využívání krajiny, pro ochranu rázovitosti a zachování krajinného rázu okolní přírody jsou stanoveny podrobné funkční 
regulativy a zásady.  
 
 
 

g) Vymezení ve řejně prosp ěšných staveb, ve řejně prosp ěšných opat ření, staveb a opat ření k zajiš ťování 
obrany a bezpe čnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práv a k pozemk ům a stavbám 
vyvlastnit 

g.1.  Veřejně prospěšné stavby: 

 technická infrastruktura: 

� návrh vodovodu dle PRVK – VT2  

 
dopravní infrastruktura: 

� zastavitelné plochy Z.8 a Z.9 jako součást koridoru pro trasu přeložky komunikace I. třídy  (Lázně Bohdaneč – 
D11) –  VD1 

Pozn.: Dle nadřazené dokumentace (ZÚR Pardubického kraje) je přeložka komunikace I. třídy zařazena do veřejně 
prospěšných staveb (D 08 – přeložka silnice I/36 Lázně Bohdaneč – D11). Územní plán toto respektuje a vymezuje 
zastavitelné plochy v rámci koridoru pro trasování přeložky. 

 

� obslužná komunikace (ozn. zastavitelné plochy – Z.6) zajišťující budoucí dopravní napojení územní rezervy R.5, 
resp. zkvalitnění dopravní obsluhy zastavitelných ploch Z.5 a Z.7– WD2  

 

� koridor pro trasu stezky pro pěší a cyklisty (ozn. I/KO1) – I/VD1 

g.2. Veřejně prospěšná opatření:  

územní systém ekologické stability: 

� plochy pro prvky ÚSES – regionální 

� regionální biocentrum RBC 9007 – VU1  
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� plochy pro prvky ÚSES – lokální 

� lokální biokoridor LBK 18 – VU2 

� lokální biocentrum LBC 22 – VU3 

� lokální biokoridor LBK 23 – VU4, VU5 

� lokální biokoridor LBK 19 – VU6, VU7 

� lokální biocentrum LBC 21 – VU8 

lokální biokoridor LBK 20 – VU9, I/VU9 

 

g.3. Stavby k zajišťování obrany státu: 

 Územní plán takové stavby nevymezuje. 

 
 
g.4. Asanace a asanační úpravy: 

 Územní plán nenavrhuje asanace ani asanační úpravy. 

 
 
 

h) Vymezení  ve řejně prosp ěšných staveb a ve řejných prostranství, pro které lze uplatnit p ředkupní 
právo, s uvedením v čí prosp ěch je p ředkupní právo z řizováno, parcelních čísel pozemk ů, názvu 
katastrálních území a p řípadn ě dalších údaj ů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona 

� územní plán vymezuje pozemky pro VPS (dopravní napojení navazující plochy územní rezervy R.5) – ozn. 
WD2, na které lze (kromě možnosti vyvlastnění) uplatnit i předkupní právo ve prospěch obce Bukovka: k.ú. 
Bukovka - 503/29 a 442/5 

 
 
 

i) Vymezení ploch a koridor ů územních rezerv 

 Územní plán vymezuje následující plochy územních rezerv: 
- pro funkci bydlení: 

• R.1 – plocha mezi sídly Bukovka a Habřinka severozápadně od komunikace III. třídy 

• R.2 – plocha na východním okraji sídla Bukovka severovýchodně od komunikace I. třídy; převedení do 
návrhových ploch a umožnění výstavby obytných objektů je možné až po zprovoznění přeložky silnice I. 
třídy I/36 a převedení stávající silnice I/36 do sítě silnic nižších tříd 

• R.5 – plocha na jižním okraji sídla Bukovka 
 
Plochy budou chráněny před zásahy, které by znesnadňovaly nebo prodražovaly případné budoucí využití včetně 

změn v užívání pozemků (např. zalesnění, výstavba vodních ploch, apod.). 

 
 
 

j) Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm ěnách v území podmín ěno dohodou o parcelaci 

Územní plán takové plochy nevymezuje. 

 
 

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

 Územní plán Bukovka takové plochy nevymezuje.   
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l) Vymezení ploch a koridor ů, ve kterých je rozhodování o zm ěnách v území podmín ěno vydáním 
regula čního plánu, zadání regula čního plánu v rozsahu podle p řílohy č.9, stanovení, zda se bude 
jednat o regula ční plán z podn ětu nebo na žádost, a u regula čního plánu z podn ětu stanovení 
přiměřené lhůty pro jeho vydání 

 Územní plán nevymezuje plochy, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o 
jejich využití.  

  
 
 

m) Údaje o po čtu list ů územního plánu a po čtu výkres ů k němu p řipojené grafické části 

I. Územní plán 

I.A – textová část (počet stran: 37)   

I.B – grafická část: 

I.B1     Výkres základního členění území       1:5000 

I.B2a   Hlavní výkres – urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny   1:5000 

I.B2b1     Koncepce veřejné infrastruktury – energetika, doprava                1:5000 

I.B2b2  Koncepce veřejné infrastruktury – vodní hospodářství   1:5000                 

I.B3  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací   1:5000 
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l) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním 

regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č.9, stanovení, zda se bude 
jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení 
přiměřené lhůty pro jeho vydání 

 Územní plán nevymezuje plochy, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o 
jejich využití.  
  
 
 
m) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 

I. Územní plán 
I.A – textová část (počet stran: 37)   
I.B – grafická část: 

I.B1     Výkres základního členění území       1:5000 
I.B2a   Hlavní výkres – urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny   1:5000 
I.B2b1   Koncepce veřejné infrastruktury – energetika, doprava                 1:5000 
I.B2b2  Koncepce veřejné infrastruktury – vodní hospodářství   1:5000                 
I.B3  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací   1:5000 
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ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUKOVKA 

II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 

 
 

a) Postup při pořízení územního plánu 
 

Dne 12. 10. 2015 Odbor hlavního architekta, Magistrátu města Pardubic (dále jen „pořizovatel“) zahájil přípravné práce na 
návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bukovka (dále jen „návrh zprávy“). Pořizovatel zaslal žádost o podklady k 
návrhu zprávy stavebnímu úřadu a informační e-mail obci Bukovka. Na základě e-mailu obec Bukovka (dále jen „obec“) 
zaslala návrhy na pořízení změny  k prověření pořizovateli – 6 požadavků za obec, 3 požadavky fyzických osob. 

Návrhy byly na základě ustanovení § 46 odst.2 stavebního zákona posouzeny a předloženy Zastupitelstvu obce Bukovka 
(dále jen „zastupitelstvo“) ke schválení. Dne 7. 12. 2015 byly návrhy schváleny  a  jejich obsah byl zahrnut do návrhu 
zprávy do samostatné přílohy - Pokyny pro zpracování změny. 

Dále zastupitelstvo schválilo na svém zasedání, v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona 
v platném znění, (dále jen „stavební zákon“),  pořízení změny, schválilo  v souladu s § 6 odst.5 písm.f) zákona č. 183/2006 
Sb. stavebního zákona Ing. Pavlu Friedrichovou- Sirůčkovou jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem, a 
schválilo v souladu s § 6 odst.1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona žádost o pořízení územního plánu 
pořizovatelem. 

Návrh zprávy byl vypracován pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem. Veřejnou vyhláškou bylo na úřední 
desce obce i Magistrátu města Pardubic oznámeno projednávání návrhu zprávy. Návrh zprávy byl vystaven k veřejnému 
nahlédnutí od 8. 7. 2016 do 7. 8. 2016 na obecním úřadě v Bukovce a u pořizovatele. Návrh zprávy byl rovněž zveřejněn 
na webových stránkách Magistrátu města Pardubic. V uvedeném termínu dotčené orgány včetně Krajského úřadu 
uplatnily požadavky na obsah změny, dále byly uplatněny 2 připomínky. Sousední obce neuplatnily žádné podněty. 
Dotčený orgán (Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství) neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení 
vlivu dokumentace na životní prostředí (dle § 10i zákona o posuzování vlivů na živ. prostředí). Příslušný orgán rovněž 
vyloučil významný vliv na evropsky významné lokality. Na základě výsledků projednání návrhu zprávy pořizovatel ve 
spolupráci s určeným zastupitelem upravil návrh zprávy a Zpráva o uplatňování včetně Pokynů pro zpracování Změny 
(dále jen „zpráva“) byla dne 14. 9. 2016 předána zastupitelstvu ke schválení. Dne 14. 9. 2016 usnesením č. 21/2/2016  
byla zpráva bez připomínek schválena. Dne 7. 10. 2016 pořizovatel předal zprávu projektantovi. 

V dubnu 2017 bylo dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím a obci Bukovka oznámeno konání společného 
jednání o návrhu Změny č.1 Územního plánu Bukovka (dále je „návrh změny“). Termín společného jednání byl stanoven 
na 9. 5. 2017 na 8:30 hod v zasedací místnosti odboru hlavního architekta. Návrh změny byl rovněž zveřejněn na 
webových stránkách Magistrátu města Pardubic. V rámci společného jednání bylo uplatněno 10 stanovisek dotčených 
orgánů včetně krajského úřadu, sousední obce neuplatnily žádnou připomínku. Veřejnou vyhláškou byl návrh změny 
zveřejněn na úřední desce obce i Magistrátu města Pardubic od 11. 4. 2017 do 8. 6. 2017 včetně zveřejnění na webových 
stránkách Magistrátu města Pardubic. Pořizovatel obdržel 1 připomínku od právnické osoby. Fyzické osoby a sousední 
obce připomínky neuplatnily.  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu změny (viz tabulky vyhodnocení 
společného jednání Změny č.1 ÚP Bukovka dotčené orgány a připomínky) a vše zaslal dne 28. 7. 2017 na Krajský úřad 
Pardubického kraje, odbor rozvoje s žádostí o stanovisko dle §50 odst. 7 stavebního zákona. Dne 4. 8. 2017 tento orgán 
vydal souhlasné stanovisko. Dne 11. 9. 2017 pořizovatel předal podklady projektantovi pro zapracování do návrhu změny 
pro veřejné projednání. 

V průběhu řízení o návrhu územního plánu bylo obdrženo 9 stanovisek od dotčených orgánů. Pořizovatel ve spolupráci 
s určeným zastupitelem a projektantem dále vyhodnotil výsledky veřejného projednání. Vzhledem ke skutečnosti, že 
v rámci veřejného projednání nebyla podána žádná námitka ani připomínka a připomínce ze společného jednání se plně 
vyhovělo a příslušný orgán již nepodal další námitku pořizovatel přistoupil k dopracování Změny č.1.  

Po úpravě byla Změna č.1 předána Zastupitelstvu obce Bukovka k vydání. 

 Zpracoval pořizovatel.  
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b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem 

 
Soulad s Politikou územního rozvoje České republiky 2008  

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

Republikové priority Řešení Změny č.1 Územního plánu Bukovka 

odst. 14 

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

• priorita je sledována již platným ÚPD, hodnoty jsou ve veřejném 
zájmu chráněny např. prvky ÚSES jsou vymezeny jako veřejně 
prospěšná opatření. Změna č.1 nemění jednotlivé koncepce 
stanovené v platném ÚP. Vymezenými plochami územních rezerv je 
naznačena možnost cílového způsobu využití ploch. 

• Návrh respektuje stávající zachovalou urbanistickou strukturu sídla. 

• Změna č. 1 nevymezuje nové rozvojové plochy pro bydlení, pouze 
vymezuje koridor pro realizaci připravovaného záměru stezky pro 
chodce a cyklisty, dvě rozvojové plochy pro bydlení jsou rozšířeny, 
vymezeny jsou plochy přestavby. 

• Úpravy v krajině byly provedeny na okraji řešeného území zejména 
v souvislosti se změnou hranice katastrálního území Bukovka. 
Prověřen byl ÚSES. 

odst. 14a 

při plánování rozvoje venkovského území 
dbát na rozvoj primárního sektoru, při 
zohlednění ochrany kvalitní zem. půdy a 
ekologických funkcí krajiny 

• Změnou č.1 nedochází k návrhu nových zastavitelných ploch, pouze 
k menšímu rozšíření již vymezených zastavitelných ploch pro 
bydlení v platném ÚP, nově je vymezen koridor pro realizaci 
připravovaného záměru stezky pro chodce a cyklisty (podél stávající 
silnice I/36) a plocha přestavby v části původně zemědělského 
areálu. 

ods. 15 

sociální segregace 

• Návrh územního plánu přináší řešení, které se snaží o minimalizaci 
vzniku příčin pro vznik sociální segregace (pro zastavitelné plochy 
většího plošného rozsahu je platným územním plánem stanovena 
etapizace, část je zařazena do následné etapy - územní rezerva). 
Změna č.1 vymezuje plochu přestavby, ve které obec má zájem 
realizovat bydlení pro seniory. 

ods. 16 

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

• Změna územního plánu zasahuje do území komplexně, prověřuje 
stávající stav a požadované úpravy vymezuje s ohledem na koncepci 
stanovenou platným ÚP. 

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

ods. 17 

podmínky k odstraňování důsledků náhlých 

• již územní plán vymezil plochy pro zachování pracovních příležitostí 
a případně vytváří podmínky pro vznik nových. Změna č. 1 navazuje 
na stanovené zásady. Rozvoj sídla je orientován především, 
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hospodářských změn  vzhledem k rozsahu rozvojových ploch pro bydlení, na posílení 
občanského vybavení, rozvoji veřejných prostranství, systému 
dopravní a technické infrastruktury a systému sídelní zeleně. 

ods. 18 

polycentrický rozvoj sídelní struktury 

• Změna č. 1 navazuje na zásady stanovené platnou ÚPD. Podmínky 
pro možnosti rozvoje sídla jsou vytvářeny tak, aby sídlo bylo 
kompaktní.   

ods. 19 

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

• Změna č. 1 umožňuje přestavbu nevyužívané části původně 
zemědělského areálu. 

• Posilován je systém sídelní zeleně, jsou vymezeny plochy izolační 
zeleně mezi bývalým zemědělským areálem a plochami smíšenými 
obytnými na severu zatsavěného území sídla. Do budoucna je 
naznačena možnost využití území plochami územních rezerv. 

ods. 20 

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

podmínky pro zajištění migrační prostupnosti 
krajiny, omezit srůstání sídel 

• Změna č.1 upřesňuje vymezení systému ÚSES v souladu s Revizí 
LÚSES a plán ÚSES pro území obce s rozšířenou působností 
Pardubice.  

• Nové záměry nezasahují do území cenných z hlediska ochrany 
přírody a krajiny. 

• Nové záměry jsou vymezeny ve vazbě na zastavěné území nebo na 
linie stávající dopravní infrastruktury.  

Změna č.1 vymezuje dle ÚAP migračně významné území (na jihu 
řešeného území). 

ods. 21 

ochrana ploch před zastavěním v rozvojových 
osách a oblastech 

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

• Krajina v okolí sídla není negativně poznamenána lidskou činností, 
resp. není nutné lidské zásahy kompenzovat dle této priority. Lesní 
plochy na jihu řešeného území jsou chráněny. 

ods. 22 

cestovní ruch 

• Změna č.1, vymezuje koridor pro plánovanou stezku pro chodce a 
cyklisty směrem na Rohovládovou Bělou – dojde ke zlepšení 
dostupnosti sídel a podpoření rekreačního využití území, stávající 
komunikace a cesty zajišťující prostupnost krajiny jsou 
respektovány, případně již v ÚP navrženy k obnově. 

ods. 23 

zkvalitnění dopravní a technické 
infrastruktury s ohledem na prostupnost 
krajiny 

• Respektovány jsou systémy technické infrastruktury. 

• Trasa přeložky silnice I/36 – prověřena již platnou ÚPD.  

ods. 24 

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

• Respektovány jsou zásady a podmínky stanovené platnou ÚPD.  

• Změna č.1 vymezuje koridor pro umístění stezky pro pěší a cyklisty 
směrem na Rohovládovu Bělou. 

ods. 25 

podmínky pro protierozní ochranu území a 
obyvatelstva před potencionálními riziky a 
přírodními katastrofami v území 

• Na řešeném území není vymezeno záplavové území. Tato 
problematika není řešena změnou ÚP. 
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Odst.26 

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

• mimo rámec změny ÚP 

Odst.27 

koordinované umisťování veřejné 
infrastruktury 

• trasa koridoru pro stezku pro pěší a cyklisty je navržena v souběhu 
s trasou stávající silnice I/36. 

Odst.28 

nároky dalšího vývoje, dlouhodobé 
souvislosti, spolupráce veřejného i 
soukromého sektoru s veřejností 

• mimo rámec změny ÚP 

Odst.29 

návaznost různých druhů dopravy, rovné 
možnosti mobility a dosažitelnosti 

• Změna č.1 vymezuje koridor pro umístění stezky pro chodce a 
cyklisty podél stávající silnice I/36, dojde tak ke zlepšení propojení 
sídel (bezpečný provoz cyklistů i pěších v daném úseku). 

ods. 30 

úroveň technické infrastruktury 

• Respektovány jsou zásady stanovené platným územním plánem.  

odst. 43 

rozvojová oblast Hradec Králové / Pardubice 

nejsou stanoveny úkoly pro územní plánování 

 

 
 
 
Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou Pardubickým krajem – Zásadami územního rozvoje 
Pardubického kraje 

(dále jen ZÚR Pk; vydané Zastupitelstvem Pardubického kraje usnesením Z/170/10 ze dne 29.4.2010 (nabyly účinnosti dne 
15.5.2010) a aktualizace č.1 – vydaná usnesením č. Z/229/14 ze dne 17.9.2014 – nabytí účinnosti dne 7.10.2014)  
 

Stanovené požadavky ZÚR Pk  Řešení Změny č.1 Územního  plánu Bukovka  
 (01) jako základní požadavek sledovat vyváženost a 
udržitelnost rozvoje území 

Platný ÚP respektuje požadavky na vyváženost a udržitelnost 
rozvoje území. Nevyužívaná část původně zemědělského areálu 
je Změnou č.1 navržena k přestavbě. Plocha územní rezervy 
propojující obě části sídla byla redukována i vzhledem k údajům 
o nízké stavební činnosti v obci (není nutné blokovat tak velké 
území pro zástavbu).  

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

ekologicko-stabilizační funkce krajiny 
- ochrana pozitivních znaků krajinného rázu 

Změna č.1 do ploch přírodně cenných nevymezuje žádné záměry.  
Změna č.1  ruší plochu přestavby v sídle Habřinka a stabilizuje 
zde stávající využití – lokalita zahrádek. Z důvodu malého rozvoje 
v obci byla zmenšena plocha územní rezervy na reálnější velikost 
plochy, část stávajícího areálu původně zemědělské výroby byla 
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- zachování a citlivé doplnění výrazu sídel 
(urbanistické struktury, architektonické i 
přírodní dominanty), zabránit a omezit 
fragmentaci krajiny 

- chránit obyvatelstvo před zdravotními riziky a 
narušenou kvalitou prostředí 

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

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

nově vymezena jako přestavbové území pro smíšené funkce.  
Nový záměr – koridor pro trasu stezky pro pěší a cyklisty - 
negativně nenaruší krajinu a krajinný ráz, je vymezen podél 
stávající silnice I. třídy. Dále byly rozšířeny již vymezené 
zastavitelné plochy pro bydlení (podél komunikace propojující 
Bukovku s Habřinkou. 

(07) hospodářské činnosti v území stabilizovat a 
vyváženě rozvíjet s přihlédnutím ke: 
- kvalitě života obyvatel 
- efektivnímu využívání zastavěného území a 

zachování celistvosti sídel 
- intenzivnějšímu rozvoji cestovního ruchu, 

turistiky a rekreace 
- uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství 

v krajině, účelné členění pozemkové držby dle 
KPÚ 

- mimoprodukční funkce lesů 
- rozvoj systémů dopravní obsluze a technické 

vybavenosti území 
- úroveň TI – dodávka vody a zpracování 

odpadních vod – zajistí vysokou kvalitu života 
v současnosti i budoucnosti 

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

Změna č. 1 významně neovlivňuje podmínky pro vyvážený rozvoj 
území stanovené platnou ÚPD.  

Plochou územní rezervy je vyznačena reálná možnost pro 
budoucí využití (pro bydlení) v území mezi oběma částmi sídla. 

Systém dopravní a technické infrastruktury je Změnou č. 1 
doplněn. Navržen je koridor pro trasu stezky pro chodce a 
cyklisty v obci a směrem na Rohovládovou Bělou, doplněna 
možná dopravní obsluha býv. zemědělského areálu. V rámci 
Změny č.1 byl aktualizován systém stávající technické 
infrastruktury. 

Nejsou navrhovány záměry, které by ovlivňovaly funkci lesů. 
 

Požadavky vyplývající z umístění řešeného území 
v území rozvojové oblasti nebo osy 

Řešené území není zařazeno do žádné rozvojové oblasti nebo 
osy. 

Plochy a koridory technické infrastruktury  
 (108) 
b) v záplavových územích lze vymezovat 
zastavitelné plochy a umísťovat veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť 
odůvodněných případech 
 
 
 
 

 
Záplavové území není v řešeném území vymezeno. 
 

Plochy a koridory nadregionálního a regionálního 
ÚSES 

 

(110)  
ZÚR vymezují na nadregionální úrovni: 
b) osy nadregionálních biokoridorů, jejichž 
funkčnost je nutno zajistit: K72 – Polabský luh - 
Bohdaneč v šířce minimálně 40m 
 

 
Platný územní plán vymezil na řešeném území RBC, které je 
součástí biokoridoru K72, toto RBC je vymezeno po hranice 
řešeného území, tudíž není prostor pro vymezení trasy NRBK. 
Rovněž je toto RBC vymezeno jako VPO.  
 
 
 

Vymezení cílových charakteristik krajiny  
(121) 
v řešeném území se vyskytují tyto krajinné typy: 

Platný územní plán respektuje přírodní hodnoty území, chrání 
plochy lesa a přírodně cenné lokality. 
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b) krajina rybniční 
d) krajina lesozemědělská 
e) krajina zemědělská 
g) území s předpokládanou vyšší mírou urbanizace 
(122) 
stanovené zásady péče o krajinu při plánování 
změn v území a pro jejich šetrné využívání 

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

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

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

dle příslušných zákonů 
e) preferovat využití rezerv v zastavěném území 

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

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

g) respektovat cenné architektonické a 
urbanistické znaky sídel… 

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

Stanovuje podmínky využití tak, aby byla zachována a pokud 
možno posílena retenční schopnost krajiny. 
ÚP respektuje založenou urbanistickou strukturu sídla. 
Část nevyužívaného zemědělského areálu byla vymezena jako 
plocha přestavby (smíšené obytné území) tak, aby zde nevznikl 
brownfield, ale byla umožněna realizace záměru obce na 
vybudování bydlení pro seniory.  
 
Navržená trasa stezky pro pěší a cyklisty je umístěna v souběhu 
se stávající silnicí I. třídy, nedojde k narušení krajinného rázu. 

Krajina rybniční, lesozemědělská a zemědělská - 
zásady pro plánování změn v území a 
rozhodování o nich 

 

 
(131) ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn 
v území a rozhodování o nich (krajina rybniční): 
a) zabezpečit ekologický únosné formy hospodaření 
na rybnících 

b) eliminovat riziko ohrožení kvality vod 

c) chránit mokřadní a luční ekosystémy 

d) chránit a rozvíjet rozptýlenou zeleň v krajině, 
zejména doprovodnou zeleň rybníků 

e) zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí 
navrhovat pouze v nezbytně nutné míře při 
zohlednění krajinných hodnot území 

 
(131) ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn 
v území a rozhodování o nich (krajina 
lesozemědělská): 
a) Lesní hospodářství směřovat k diferencovanější a 
přirozenější skladbě lesů a eliminovat tak rizika 
poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením 

b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí 
navrhovat pouze v  nezbytně nutné míře při 
zohlednění krajinných hodnot území s tím, že 
zastavitelné plochy nebudou vymezovány na úkor 
ploch lesa  

c) zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných 

 
 
 
 
Zásady pro dané typy krajiny byly zapracovány do Změny č.1.  
Změna č.1 se nedotýká lesních pozemků. 
Nový záměr – stezka pro pěší a cyklisty – je vymezen v návaznosti 
na stávající dopravní systém.  
Stávající vymezené zastavitelné plochy byly prověřeny, část 
územní rezervy byla vypuštěna z řešení, na žádost vlastníka 
pozemků byla rozšířena zastavitelná plocha (na jihu Habřinky). 
 
Z hlediska záborů ZPF, Změna č.1 snižuje plochy záborů, část 
zastavitelné plochy na severním okraji Habřinky je již vymezena 
jako stabilizovaná plocha. Nové záměry se dotýkají 
zemědělského půdního fondu ve smyslu nových záborů 
především orné půdy, a to ve III. třídě ochrany, v zastavěném 
území – ve II. třídě ochrany, jedná se o vymezení koridoru pro 
dopravní infrastrukturu a plošně malé rozšíření již vymezené 
zastavitelné plochy. 
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odůvodněných případech technické a dopravní 
infrastruktury 

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

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

 
 
(133) ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn 
v území a rozhodování o nich (krajina zemědělská): 
ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn 
v území a rozhodování o nich: 

a) dbát na ochranu a hospodárné využívání 
zemědělského půdního fondu 

b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí 
navrhovat v nezbytně nutné míře při zohlednění 
krajinných hodnot území 

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

d) zvyšovat prostupnost krajiny obnovou cestní sítě 

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

 

(147) 

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

o U02 – K 72 – Polabský luh - 
Bohdaneč  

 
 
Tato skladebná část nadregionálního ÚSES je vymezena jako VPO 
již v platné ÚPD.  

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

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

Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
 

 
 

c) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů  
 

• Změna č.1 řeší převážně takové úpravy, které neovlivní širší vztahy v území. Řeší ale i takové, které je nutno 
v řešení širších vztahů zmínit, neboť je nutno je koordinovat i se sousedními správními územími (např. trasování 
stezky pro pěší a cyklisty). 

• Katastrální území obce Bukovka se nachází mezi Pardubicemi a Chlumcem nad Cidlinou. Leží na silnici I/36. Jižní 
část řešeného území je tvořena lesním masivem a rybníky Trhoňka a Rozhrna, severní část je zemědělsky 
obhospodařovaná.  

• Z hlediska dopravního systému byl Změnou č.1 vymezen koridor pro plánovanou trasu stezky pro chodce a 
cyklisty propojující Bukovku s Rohovládovou Bělou. Tento záměr bude nutné koordinovat se sousedním správním 
územím.  

• V jižní části je trasován nadregionální biokoridor K 72. Změna č. 1 také prověřila vymezení prvků lokálního ÚSES, 
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při úpravě vymezení byl jako podklad použit dokument „Revize lokálního ÚSES a plán ÚSES pro území ORP 
Pardubice“. Bude nutná koordinace vymezení na k.ú. Rohovládova Bělá.  

• Změna č.1 zohlednila již dokončené pozemkové úpravy, aktualizovala hranice řešeného (katastrálního) území. 
• Také v oblasti technické infrastruktury je nutná provázanost s okolními sídly. Zaktualizovány byly trasy technické 

infrastruktury.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výřez Výkresu širších vztahů s vyznačením úprav řešených ve Změně č.1 ÚP Bukovka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výřez z Výkresu I.2 Výkres ploch a koridorů nadmístního významu, …(Zásady rozvoje Pradubického kraje - Právní stav po 
aktualizaci č.1) 
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
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d) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území 

 
 

 CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ §18 SZ 
 

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

Řešení Změny č.1 ÚP Bukovka navazuje na řešení platné 
ÚPD. Ta vymezila plochy pro rozvoj zejména bydlení s tím, 
že zařízení občanského vybavení mohou být situována 
v těchto plochách v souladu se stanovenými podmínkami 
využití ploch s rozdílným způsobem využití.  Dále jsou 
vymezeny plochy pro systém sídelní zeleně (zejména 
plochy izolační zeleně). S ohledem na dosavadní využití 
rozvojových ploch, je rozsah plochy územní rezervy 
redukován. V řešeném území je pro denní rekreaci 
obyvatel stabilizována plocha stávajících zahrádek.  

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

Plochy pro rozvoj bydlení byly v platném ÚP Bukovka 
navrženy v přiměřeném rozsahu, vymezena byla také 
plocha územní rezervy. Jejich lokalizací je podpořena 
snaha o rozvoj bydlení především v návaznosti na 
zastavěné území sídla. Změna č.1 vytváří podmínky pro 
posílení složky dopravní infrastruktury. Navrhované úpravy 
vyplývají z potřeb obyvatel i obce. 

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

Změna č.1 územního plánu bude v souladu se stavebním 
zákonem projednána a posouzena, případně upravena. 
Změna č.1 doplňuje vymezení veřejně prospěšných staveb 
a opatření s ohledem na vymezení nového koridoru pro 
dopravní infrastrukturu (stezka pro pěší a cyklisty). 

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

Již platný Územní plán  Bukovka respektuje kulturní a 
civilizační hodnoty území. Respektovány jsou limity využití 
území, některé jsou v souladu s poskytnutými ÚAP 
aktualizovány. Upřesňuje vymezení skladebných částí 
územního systému ekologické stability a vymezuje je jako 
veřejně prospěšná opatření. Vymezil plochy s rozdílným 
způsobem využití v nezastavěném území s ohledem na 
stávající i budoucí způsob jejich využití ploch a stanovil pro 
ně podmínky využití. ÚP maximálně chrání plochy určené k 
plnění funkcí lesa.  Nové rozvojové plochy jsou Změnou č.1 
vymezovány ve vazbě na zastavěné území. Vyhodnoceno 
je využití zastavěného území a zastavitelných ploch 
vymezených platnou ÚPD.  

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

Do nezastavěného území nenavrhuje územní plán žádné 
záměry s výjimkou rozvojové plochy, která je vymezena 
vždy ve vazbě na zastavěné území a ve vazbě na stávající  
komunikaci. 
Doplněny byly podmínky využití nezastavěného území 
především s ohledem na § 18 odst. 5 SZ. 

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

Změna č.1 ÚP nemění koncepci technické infrastruktury 
stanovenou územním plánem, který se snaží tento cíl 
respektovat. 
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 ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ §19 SZ 
 

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

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

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

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

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

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

f) Stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci), 
g) Vytvářet v území podmínky  pro snižování nebezpečí 

ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování 
jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem 

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

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

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

k) Vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany 
l) Určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační 

zásahy do území 
m) Vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních 

právních předpisů před negativními vlivy záměrů na 
území a navrhovat kompenzační opatření, pokud 
zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 

n) Regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů 
o) Uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, 

urbanismu, územního plánování a ekologie a 
památkové péče 

Změna č.1 významným způsobem nemění územním 
plánem stanovenou urbanistickou koncepci a 
koncepci krajiny. Vzhledem k tomu, že bylo 
požadováno vypuštění zpracování územní studie pro 
zastavitelnou plochu Z.3 a prověření územní rezervy 
mezi Bukovkou a Habřinkou, Změnač. 1 upravuje 
plošný rozsah plochy ÚR a zmenšuje ji, bez nutnosti 
prověření územní studií. 
Změna č.1 prověřila prostavěnost vymezených 
zastavitelných ploch.  
Změna č. 1 vychází z řešení územního plánu, který 
rozdělil řešené území do jednotlivých ploch 
s rozdílným způsobem využití podle převládající 
funkce a pro jednotlivé funkční typy stanovil 
podmínky využití těchto ploch. Také Změna č.1 
stanovuje pro jednotlivé rozvojové lokality podmínky 
prostorového uspořádání, upřesněny jsou s ohledem 
na konkrétní lokalizaci – podmínky v lokalitě, limity 
využití území apod. 
Změna č.1 prověřila vymezení skladebných částí 
ÚSES.  
Změna č. 1 vymezila pro možnost vedení stezky pro 
pěší a cyklisty koridor podél stávající silnice I. třídy.  
Změna č. 1 ÚP prověřila vymezení koridorů a ploch 
pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná 
opatření, prověřila potřebu uplatnění předkupního 
práva.  
Změna č.1 prověřila záměry vlastníků nemovitostí a 
obce, prověřila soulad s nadřazenou ÚPD (ZÚR Pk). 
Prověřeny byly stanovené podmínky ve vztahu 
k platné legislativě, prověřeno bylo vymezení 
zastavěného území.  

(2) Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje a územního 
plánu na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a soudržnost 
společenství obyvatel území (dále jen „vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území“); jeho součástí je posouzení vlivů na 
životní prostředí zpracované podle přílohy k tomuto zákonu a 
posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí 
oblast, pokud orgán ochrany přírody svým stanoviskem 
takovýto vliv nevyloučil. 

Dle stanoviska dotčeného orgánu (krajského úřadu) 
nebylo zadáním ÚP požadováno zpracování 
vyhodnocení vlivů Změny č.1 ÚP na životní prostředí 
a byl vyloučen významný vliv Změny č.1 ÚP na 
vymezené evropsky významné lokality. Tudíž nebylo 
zpracováno vyhodnocení Změny č.1 ÚP na udržitelný 
rozvoj. 
 

 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
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e) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 

předpisů  
 
 Změna č.1 Územního plánu Bukovka je zpracována v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu a vyhláškami č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o 
způsobu evidence územně plánovací činnosti a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 
 

Změna č.1 ÚP je zpracována přiměřeně v souladu s metodikou MINIS – Minimální standard pro digitální 
zpracování územních plánů v GIS v prostředí zákona č. 183/2006 Sb. verze 2.2., v návaznosti na věcný obsah a způsob 
vyjádření v platné ÚPD. 
 Věcný obsah grafické i textové části je zpracován v souladu s přílohou č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb.  
  Změna č. 1 Územního plánu Bukovka v souladu se stavebním zákonem prověřila vymezení zastavěného území, 
navazuje na platnou ÚPD stanovenou koncepci rozvoje území, urbanistickou koncepci a dle požadavků na změny v území 
v souladu se Zprávou o uplatňování ÚP Bukovka vymezila další záměry (plochy přestavby a plochu koridoru pro dopravní 
infrastrukturu). Navazuje na stanovenou koncepci veřejné infrastruktury, na stanovené podmínky pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití, které prověřila a v souladu s legislativou upravila, vymezila v souladu s navrhovaným 
řešením plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a opatření.  
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
 
 
f) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů  

 
 Řešení Změny č.1 územního plánu respektuje limity využití území, především ochranná pásma a jejich ochranné 
režimy. Respektuje kulturní, civilizační a přírodní hodnoty v řešeném území.  

Respektovány jsou vodní toky v řešeném území, do jejich manipulačního pásma nejsou navrhovány záměry, které 
by znemožňovaly nebo významně ztěžovaly údržbu vodních toků. (Zákon č.254/2001 Sb. – vodní zákon). 
 Změna č.1 ÚP respektuje trasy a ochranná pásma silnic (silnice I. tř., silnice III. třídy) dle  § 30 a § 32 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a související ČSN 739101 a další příslušné technické předpisy 
(např. TP179, TP99). Tyto budou respektovány při využívání území i při rozhodování o změnách využití území. 
 Respektovány jsou přírodní hodnoty území, plochy PUPFL. Vymezeny jsou skladebné části územního systému 
ekologické stability včetně ochranného režimu. (Zákon č. 114/1992 Sb., č. 289/1995 Sb.). 
 Nejsou navrhovány nové významné zdroje znečištění. (zákon č.86/2002 Sb.). 
 Respektovány jsou zájmy památkové péče, respektována je urbanistická struktura sídla, je respektován zákon č. 
20/1987 Sb. o státní památkové péči. 
 Respektovány jsou požadavky dalších zvláštních předpisů – např. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
č.44/1988 Sb. 
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o 
 

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

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



 
Změna č.1 ÚP Bukovka – Odůvodnění ÚP  
 

17
 

VYHODNOCENÍ  SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚP BUKOVKA – DOTČENÉ ORGÁNY 
 
P. 
č. 

Dotčený orgán 
(DO)                                                                                          

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska Způsob splnění pokynu 
projektantem 

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko   

2. Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, Teplého 
1526, Pardubice, 530 02 
ze dne 31.5.2017 
Č.j.: HSPA-12-270/2017-Sh 

Projednávaný druh dokumentace: Návrh změny č. 1 ÚP Bukovka 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán dle 
ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), a dle 
ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci 
předloženou dne 7.4.2017 a k této 
vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle 
ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů 

souhlasné závazné stanovisko 
Odůvodnění 
Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného 
stanoviska splňuje obsahové náležitosti uvedené ve vyhlášce 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve 
znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. ve vztahu k přístupovým komunikacím 
a zdrojům požární vody jakožto veřejně prospěšným stavbám 
definovaným podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. Předložená dokumentace dále splňuje 
požadavky § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě 
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Poučení 
Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. 

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

 

3. Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje se sídlem 
v Pardubicích, U Divadla 828, 
Pardubice, 530 02  
ze dne 25. 5. 2017 
Čj: KHSPA 6251/2017/HOK-Pce 

Na základě podání oznámení Magistrátu města Pardubic, Odboru 
hlavního architekta, Štrossova 44, 530 21 Pardubice, doručeného dne 
10.4.2017, Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v 
Pardubicích, (dále jen „KHS“), jako dotčený orgán státní správy ve 
smyslu § 77 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a § 4 odst. 2 písm. b) zák. č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

-vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje žádné požadavky 
na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
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„stavební zákon“), posoudila předložený „návrh Změny č. 1 
Územního plánu Bukovka.“  
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu Změny 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 Změny č. 1 Územního plánu Bukovka“  

s o u h l a s í . 
Odůvodnění  
Dne 10.4.2017 bylo na KHS doručeno oznámení Magistrátu města 
Pardubic, Štrossova 44, 530 21 Pardubice (sp. zn. 
OHA/23923/2017/Mo ze dne 10.4.2017) ve věci „Společné jednání o 
návrhu Změny č. 1 Územního plánu Bukovka (dále jen „ÚP“).“  
KHS se k návrhu zadání Změny č. 1 ÚP Bukovka vyjádřila pod č.j. 
KHSPA 11339/2016/HOK-Pce, ze dne 13.7.2016, bez podmínek.  
Nové zastavitelné plochy, plocha přestavby a plocha koridoru 
navržené Změnou č. 1 ÚP Bukovka:  
I/Z1 – plocha je vymezena jako zastavitelná, jedná se o rozšíření 
zastavitelné plochy s označením Z.4, která již byla vymezena v 
platném ÚP Bukovka. Změna č. 1 ÚP Bukovka zařazuje plochy I/Z1 a 
původní Z.4 pod funkční vymezení BI – bydlení v rodinných domech – 
příměstské (dále jen „BI“). Zastavitelná plocha je rozšířena 
jihozápadním směrem o plochy původně vymezené jako PVk (plochy 
místních obslužných a účelových komunikací, dále jen „PVk“), které 
umožňovaly přístup do navazujícího území. Tento přístup není 
využíván a vlastník pozemků chce toto území užívat jako zahradu. 
Plocha je v přímé blízkosti stávající silnice č. III/3237.  
I/Z2 – plocha je vymezena jako zastavitelná, jedná se o rozšíření 
zastavitelné plochy s označením Z.3, která již byla vymezena v 
platném ÚP Bukovka. Změna č. 1 ÚP Bukovka vymezuje tuto plochu 
pro funkci BI. Jedná se o požadavek obce na zarovnání hranice 
zastavitelné plochy vzhledem k uvažované zástavbě na navazujícím 
pozemku. V návaznosti na tuto upravenou hranici je také upraveno 
vymezení navazující plochy územní rezervy R.1. I/P1 – plocha je 
vymezena jako přestavbová, nachází se severně od návsi v obci 
Bukovka, západně od místní komunikace. Plocha je dále členěna na 
část s označením I/P1a a funkčním vymezením SV – plochy smíšené 
obytné – venkovské a dále na I/P1b s funkčním vymezením ZO – 
plochy ochranné a izolační zeleně. Západně od navržené plochy 
přestavby I/P1 se nachází stabilizovaná plocha VS – plochy smíšené 
výrobní (dále jen „VS“). V regulativu pro funkci VS je uvedeno: 
„Výroba a skladování (slouží výrobě, výrobním službám, zemědělské 
výrobě, stavební výrobě, skladování a manipulaci s materiály, 
zpravidla nejsou přípustné v jiných plochách s rozdílným způsobem 
využití, negativními vlivy svých provozů nepřesahují hranice 
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areálů, resp. výrobních objektů).“ Jižně, ve vzdálenosti cca 142 m 
je situována stávající silnice č. I/36.  
I/KO1 – jedná se o koridor o šíři 8 m, vedoucí podél stávající silnice č. 
I/36, s navrženým funkčním vymezením PVk, ve kterém bude 
realizována stezka pro pěší a cyklisty směrem do Rohovládovy Bělé.  
Další změny a úpravy ÚP Bukovka:  
I/a – plocha je vymezena jako stabilizovaná s funkcí BV – plochy 
bydlení v rodinných domech – venkovské (dále jen „BV“).  
I/b – plocha je vymezena jako stabilizovaná s funkcí RI – rekreace – 
plochy staveb pro individuální rekreaci.  
I/c – plocha je vymezena jako stabilizovaná s funkcí BV.  
R.1 – jedná se o plochu územní rezervy, Změna č. 1 ÚP Bukovka 
redukuje rozsah této plochy (došlo k zarovnání plochy mezi 
zastavěným územím a zastavitelnou plochou s označením Z.3). 

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko   

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko   

6. Krajský úřad Pardubického kraje, 
odbor životního prostředí a 
zemědělství, Komenského 
náměstí 125, Pardubice, 532 11 
ze dne 11.5.2017 
Čj: KrÚ 27099/2017OŽPZ/Ti 

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 změny č. 1 územního 
plánu Bukovka“ 
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas) 
Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší a souvisejících předpisů nejsou z hledisek zájmů 
sledovaných orgánem ochrany ovzduší Krajského úřadu 
Pardubického kraje k předloženému návrhu územně plánovací 
dokumentace žádné další požadavky nad rámec požadavků 
vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a 
územně analytických podkladů. 
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. Michal Pešata) 
Z hlediska zvláště chráněných území (přírodních památek a 
přírodních rezervací), lokalit soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti a 
evropsky významné lokality), zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů i regionálního územního systému ekologické stability, které 
jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění, v kompetenci Krajského úřadu Pardubického kraje, 
orgánu ochrany přírody a krajiny, není proti návrhu námitek 
Stavby v budoucnu v území umístěné musí být prostorově rozmístěny 
tak, aby nevyvolávaly tlak na omezení plné funkce biokoridorů a 

 
 
 
 
 
 
-vzato na vědomí 
 
 
 
 
 
 
 
-vzato na vědomí 
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biocenter a porostů je tvořících (jedná se především o dostatečnou 
vzdálenost staveb od okraje lokalit ÚSES tak, aby nebylo nutno kácet 
současné i budoucí vzrostlé dřeviny z důvodů ohrožení staveb při 
jejich vývratu). 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. 
M. Boukal, Ph.D.) 
Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný orgán 
státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) 
dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění 
pozdějších změn (dále jen „zákon“), posoudil předloženou žádost a 
dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává 

S O U H L A S 
k uvedené věci ”ÚP Bukovka, změna č. 1, návrh“, s vyhodnocením 
důsledků navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 
vyhlášky č. 13/1994 Sb. 
Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 0,98800 ha, z 
toho: 

• Lokalita: I/P01 - rozloha 0,7900 ha. Využití je možné pro 
bydlení a zeleň. 

• Lokality: I/Z01, I/Z02 - rozloha 0,0070 ha. Využití je možné 
pro bydlení. 

• Lokalita: I/N.01 - rozloha 0,1910 ha. Využití je možné pro 
ÚSES. 

O D Ů V O D N Ě N Í 
Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění 
zákon č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších předpisů. 
Pořizovatel územně plánovací dokumentace je dle § 5 odst. 1 zákona 
povinen řídit se zásadami plošné ochrany zemědělského půdního 
fondu, 
které jsou uvedeny v § 4 zákona. Dle § 4 odst. 3 zákona lze (cit.): 
„Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, 
kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje 
nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.“ V 
případě, že jsou některé takové plochy přejímány z platné územně 
plánovací dokumentace a zároveň je zachováno i jejich funkční 
využití, využívá orgán OZPF § 4 odst. 4 zákona. 
U lokality I/N.01 (ÚSES) byla shledána převaha jiného veřejného 
zájmu. 
Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona se 
nevztahují ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění, a neřeší se jím žádné majetkoprávní ani uživatelské vztahy k 
pozemkům. 
Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. J. Klapková) 
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o 

 
 
 
 
 
 
 
  
-vzato na vědomí 
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lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, nemáme jako orgán státní správy lesů Krajského úřadu 
Pardubického kraje ke společnému jednání k návrhu změny č. 1 
územního plánu Bukovka připomínky – v textové části odůvodnění 
návrhu územně 
plánovací dokumentace v kap. n. „Vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na 
pozemky určené k plnění funkce lesa“ je uvedeno, že navrhovaným 
řešením nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

 
 
 
-vzato na vědomí 
 
 

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko   

8. Magistrát města Pardubic, odbor 
správních agend, Pernštýnské 
náměstí 1, Pardubice, 530 21 
ze dne 5.6.2017 
Čj: MmP  25331/2017 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové 
péče, jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče, k 
oznámení Magistrátu města Pardubic, OHA - ÚÚP, čj. MmP 
25331/2017 ze dne 10. 4. 2017, k společnému jednání o řízení o 
návrhu změny č. 1 územního plánu Bukovka, sděluje toto stanovisko: 
K návrhu změny č. 1 územního plánu dotčený orgán ve smyslu ust. § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nemá dotčený 
orgán připomínek. 
Dotčený orgán pouze připomíná, že extravilán i intravilán obce se 
nachází na území s archeologickými nálezy. Ve smyslu ust. § 22 odst. 
2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, je stavebníkovi stanovena zákonná ohlašovací 
povinnost vůči Archeologickému ústavu Akademie věd ČR Praha, 
v.v.i., a oprávnění této organizace provést na daném území 
archeologický průzkum. V řešeném území obce Bukovka není jiná 
plošná ochrana z hlediska zájmů státní památkové péče (ochranné 
pásmo, rezervace, zóna), na území obce nejsou evidovány nemovité 
kulturní památky. V obci se nachází Památník osvobození - 2. 
světová válka na pozemku označeném jako parc. č. 592/3 v kat. 
území Bukovka, který je evidován v Centrální evidenci válečných 
hrobů pod č. centrální evidence CZE5309-30193. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ohlašovací povinnost 
archeologickému ústavu je již 
ve Změně zapracována 
 
 
 
-projektant upraví v textové 
části název památníku na 
Památník osvobození - 2. 
světová válka 
-projektant doplní do textové 
části odůvodnění k památníku 
parc. č. 592/3 v kat. území 
Bukovka jeho evidenci v 
Centrální evidenci válečných 
hrobů pod č. centrální 
evidence CZE5309-30193 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název památníku byl 
upraven v textové části - 
upraveno v kap. b) 
koncepce rozvoje území 
obce, ochrany a rozvoje 
jeho hodnot a v textové 
části odůvodnění kap. i) 
Komplexní zdůvodnění 
navrhovaného řešení 

9. Magistrát města Pardubic, odbor 
životního prostředí, Štrossova 44, 
Pardubice, 530 21 
ze dne 16. 5. 2017 
Čj: OŽP/26820/2017/Ves 

Společné vyjádření odboru životního prostředí k: „Návrhu změny 
č. 1 ÚP Bukovka" Oddělení odpadů a ovzduší: 
Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst.    zákona č. 185/2001 
5b., o odpadech a o změně některých dalších zákonů nemáme 
připomínky. Mgr. Jaroslava Bakajsová 

 
 
 
-vzato na vědomí 
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 Oddělení ochrany přírody: 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v 
platném znění nemáme námitek. 
Z hlediska zák.č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního 
fondu je kompetentní k vyjádření Krajský úřad Pardubického kraje, 
OŽPZ. 
Ing. Petr Veselovský 
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme námitky. Ing. 
František Meduna 
Oddělení vodního hospodářství: 
Z vodohospodářského hlediska požadujeme respektovat dokument 
PRVK Pardubického kraje. Budou respektována ochranná pásma 
stávajících vodních toků. Sigmund Otto 
Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není rozhodnutím 
podle správního řádu, a proto nelze proti němu podat odvolání. Odbor 
životního prostředí si vyhrazuje možnost změnit toto vyjádření, 
vyjdou-li ve věci najevo nové okolnosti, které by mohly mít vliv na 
zájmy ochrany životního prostředí. 

 
 
-vzato na vědomí 
 
-stanovisko je zapracováno 
v tabulce tohoto vyhodnocení 
pod č.6 
 
-vzato na vědomí 
 
 
-projektant prověří 
respektování dokumentu 
PRVK 
- respektování ochranných 
pásem stávajících vodních 
toků je již zapracováno 
v textové části 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bylo prověřeno 
respektoávní PRVK a 
doplněna textová část 
odůvodnění - kap. i) 
Komplexní zdůvodnění 
navrhovaného řešení 

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko   

11. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
Na Františku 32, Praha 1, 110 11 
 ze dne 21.4.2017 
Čj: MPO 25453/2017 

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

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

 

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko   

13. Státní pozemkový úřad, 
Husinecká 1024/11a 
130 00 Praha3 
ze dne 22.5.2017 
Čj: SPU 237397/2017 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, 
Pobočka Pardubice obdržela oznámení o společném jednání o 
návrhu změny č.1 územního plánu Bukovka. K tomu Vám sdělujeme, 
že v katastrálním území Bukovka byly na základě žádostí vlastníků 
zahájeny komplexní pozemkové úpravy. 
V současné době není znám zpracovatel pozemkové úpravy, protože 
teprve probíhá příprava výběrového řízení. 

-projektant prověří stav 
komplexních pozemkových 
úprav a příp. zapracuje 

Stav komplexních 
pozemkových úprav byl 
prověřen, práce na KPÚ 
započnou koncem roku 
2017, prozatím nejsou 
žádné požadavky k 
zapracování do Změny č.1 
ÚP Bukovka. 
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14. Ministerstvo životního prostředí, 
Vršovická 1442, Praha, 100 10 
ze dne 26.4.2017 
Čj: 578/550/17-Hd 26021/ENV/17 

K návrhu změny č. 1 územního plánu obce Bukovka Ministerstvo 
životního prostředí podle ustanovení § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném 
znění, uvádí, že ve svodném území obce Bukovka nejsou evidována 
výhradní ložiska nerostných surovin a nebylo zde stanoveno 
chráněné ložiskové území. 

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

 

15. Obvodní báňský úřad pro území 
krajů Královéhradeckého a 
Pardubického, Wonkova 1142/1, 
Hradec Králové,  
500 02 
ze dne 19.4.2017 
Čj: SBS 12569/2017/OBÚ-09/1 

Dne 10.4.2017 bylo na Obvodním báňském úřadě pro území krajů 
Královéhradeckého a Pardubického se sídlem v Hradci Králové (dále 
jen „OBÚ v Hradci Králové“) zaevidováno pod čj. SBS 12569/2017 
Vaše oznámení, ze dne 10.4.2017, pod č.j. MmP 23954/2017, 
ohledně návrhu Změny č. 1 Územního plánu Bukovka, ke kterému 
vydáváme následující stanovisko.  
OBÚ v Hradci Králové nemá připomínek k návrhu Změny č. 1 
Územního plánu Bukovka, jelikož na pozemcích v k.ú. Bukovka není 
podle evidence vedené zdejším úřadem stanoven dobývací prostor. 
Podle dostupných informací není v předmětném území stanoveno ani 
chráněné ložiskové území (CHLÚ). Evidenci CHLÚ vede Ministerstvo 
životního prostředí ČR, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové. 

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

 

16 Sekce ekonomická a majetková 
Ministerstva obrany. odbor 
ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury 
se sídlem Teplého 1899, 530 02 
Pardubice  
ze dne 10.5.2017 
Čj: 3784/62106/2017-8201-OÚZ-
PCE 

Jako dotčený orgán státní správy na základě zák. č. 222/1999 Sb. o 
zajišťování obrany České republiky, v y d á v á Ministerstvo obrany – 
Česká republika, jehož jménem jedná na základě pověření ministra 
obrany ze dne 11. září 2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 
219/2000 Sb. vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, 
Odboru ochrany územních zájmů, Sekce ekonomické a majetkové, 
Bc. Pavla Hromádková, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice, v 
souladu s § 175 zák. č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona), 
následující stanovisko: 
V rámci poskytnutí údajů o území dle zák. č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu byly podklady o technické infrastruktuře 
ve správě MO-ČR, SEM, OOÚZ, oddělení ochrany územních zájmů 
Pardubice, předány Magistrátu města Pardubic formou vymezených 
území (§ 175 zákona) jako příloha pasportních listů. 
V řešeném území se nachází prostory MCTR (vojenský letecký 
okrsek) (ÚAP – jev 102). V tomto území (dle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu 
přesahující 30 m n.t. jen na základě závazného stanoviska MO-
ČR, jejímž jménem jedná SEM MO, OOÚZ, odd. OÚZ Pardubice. 
Jde o prostor, který je od GND do výšky 5000 ft kolem každého 
letiště s provozem IFR (letu podle přístrojů). Tento prostor slouží 
k závěrečným manévrům k přiblížení na přistání. V minulosti 
jsme tyto prostory do podkladů pro zpracování ÚAP 
nezahrnovali, protože část jejich území je vždy kryta ochranným 
pásmem (dále jen OP) letiště a zbytek většinou pokrývalo OP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-projektant prověří zakreslení 
jevu 102 
 
-projektant doplní do textu 
odůvodnění nutnost 
projednání povolení nadzemní 
výstavby přesahující 30m na 
MO-ČR  
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letištního radaru. 
Požadavky na prostory MCTR – požadavek na překážky v 
horizontálních hranicích OP letiště zůstávají v platnosti. Mimo 
horizontální hranice těchto OP požadujeme zasílat k posouzení 
všechny překážky v MCTR o výšce 30 m a více. Dále se v k.ú. 
Bukovka nachází objekt důležitý pro obranu státu včetně 
ochranného pásma (ÚAP - jev 107).  
 
Sledovaný jev je členěn následovně:  
objekt důležitý pro obranu  
Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené 
území – viz příloha pasportního listu s ohledem na orientační 
zákres. Vydání závazného stanoviska MO ČR podléhá veškerá 
výstavba na tomto vymezeném území. Toto vymezené území 
požaduji do návrhu ÚP zakreslit jako plochu specifickou, 
určenou pro účely AČR a obranu státu (pokud nebude v rámci 
řešení územního plánu dohodnuto jinak).  
 
ochranné pásmo objektu důležitého pro obranu státu  
Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené 
území včetně území v šířce 50m od hranice vojenského objektu s 
ohledem na orientační zákres. Ochranné pásmo v šiřce 50 metrů 
od hranice objektů důležitých pro obranu státu není zakresleno v 
předaných grafických podkladech. Vydání závazného stanoviska 
MO ČR podléhá veškerá výstavba na tomto vymezeném území.  
Řešené území se nachází v ochranném pásmu přehledových 
systémů (OP RLP) - letecká stavba včetně ochranného pásma 
(ÚAP - jev 103), které je nutno respektovat podle § 37 zákona č. 
49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších 
předpisů, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu. Z důvodu bezpečnosti 
letového provozu je nezbytné respektovat níže uvedené 
podmínky. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit 
níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a 
přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního 
vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V 
tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren 
a výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících 
dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.  
Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry příslušné 
kategorie komunikace a ochranná pásma stávajícího i plánovaného 
dopravního systému. Návrhem ani jeho důsledky nesmí být 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-objekt důležitý pro obranu 
státu se nachází v k.ú. Neratov 
 
 
 
 
 
 
 
 
-projektant prověří zakreslení 
ochranného pásma objektu 
důležitého pro obranu státu 
v k.ú. Bukovka 
 
 
 
 
 
 
-jev 103 je limit v území a je 
součástí pokynů pro změnu 
č.1 ÚP Bukovka 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Požadované jevy byly 
prověřeny a zakresleny dle 
poskytnutých aktuálních 
údajů ÚAP (příl. č. II.B1 
Koordinační výkres). 
Doplněna byla textová část 
odůvodnění v kap. i) 
Komplexní zdůvodnění 
navrhovaného řešení, 
Úpravy a změny v 
problematice upřesnění 
limitů využití území. 
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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 MO ČR 
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, 
že předem bude s MO-ČR, jehož jménem jedná SEM MO, OOÚZ, 
oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, projednány níže 
uvedené stavby (viz ÚAP – jev 119): 

- výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území; 
- stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS 

radiooperátorů, mobilních operátorů, větrných elektráren 
apod.); 

- stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a 
VVN; 

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních 
komunikací, silnic I., II. a III. třídy a rušení 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.; 

- stavby vyšší než 30 m nad terénem pokud nedochází k 
souběhu s jiným vymezeným územím MO a je zde 
uplatňován přísnější požadavek ochrany; 

- veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší 
hospodařit MO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-územní plán neřeší 
umisťování staveb 
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ČR - MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud 
si to vyžádají zájmy resortu MO. 
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. 

17. Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 
Senovážné nám. 9 
110 00 Praha 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko   

 
 
VYHODNOCENÍ  SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚP BUKOVKA – PŘIPOMÍNKY 
 
Připomínky bylo možno uplatnit ve lhůtě od 11.4. 2017 – 8.6. 2017 
P. 
č. 

Sousední obce Připomínky  
 

Vyhodnocení připomínky Způsob splnění pokynu 
projektantem 

1. Obec Kasalice 
Kasalice 46 
53341 Kasalice 

Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky   

2. Obec Křičeň 
Křičeň 88 
53341 Křičeň 

Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky 

3. Obec Neratov 
Neratov 6 
53341 Lázně Bohdaneč 

Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky 

4. Obec Přelovice 
Přelovice 87 
53341 Přelovice 

Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky 

5. Obec Vlčí Habřina 
Vlčí Habřina 104 
53341 Vlčí Habřina 

Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky 

6. Obec Rohovládova Bělá 
Rohovládova Bělá 32 
53343 Rohovládova Bělá 

Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky 

7. Město Lázně Bohdaneč 
Masarykovo nám. 1 
53341 Lázně Bohdaneč 

Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky 

 Obec, pro kterou je Změna ÚP 
pořizována 

  

8. Obec Bukovka 
Bukovka 28 
53341 Bukovka 

Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky  
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 Ostatní subjekty Připomínky 
 

Vyhodnocení připomínek Způsob splnění pokynu 
projektantem 

9. Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Čerčanská 12 
140 00 Praha 4 
Ze dne 21.4.2017 
Čj: 8007- ŘSD-17-11110 

ŘSD ČR zasílá následující připomínky k Návrhu Zm.č.1 
územního plánu (dále jen ÚP) Bukovka. 
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. 
Správním územím obce Bukovka prochází stávající 
silnice I/36. Podle „Výsledků sčítání dopravy na dálniční 
a silniční síti v roce 2016" dosahuje intenzita dopravy 
na dotčeném úseku hodnoty až 6 tis.voz/24h. 
Změna č.1 ÚP Bukovka navrhuje m.j. koridor pro 
trasu stezky pro pěší a cyklisty I/K01 - PVk (plochy 
místních obslužných a účelových komunikací) a to 
západním směrem v souběhu se stávající silnicí I/36. 
Při řešení stezky pro pěší a cyklisty podél stávající 
silnice I/36 požadujeme respektovat související 
zákony a technické předpisy, zejména Zákon o 
pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném 
znění a související ČSN 739101, TP179 (Navrhování 
komunikací pro cyklisty) a TP99 (technické podmínky 
ošetřování a vysazování silniční vegetace). Technické 
řešení cyklostezky požadujeme předložit k 
odsouhlasení majetkovému správci silnice I/36, ŘSD 
ČR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-projektant doplní do textové části 
odůvodnění požadavek na respektování 
souvisejících zákonů a technických 
předpisů, zejména Zákona o pozemních 
komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném 
znění a související ČSN 739101, TP179 
(Navrhování komunikací pro cyklisty) a 
TP99 (technické podmínky ošetřování a 
vysazování silniční vegetace) při řešení 
stezky pro pěší a cyklisty podél stávající 
silnice I/36 
-projektant doplní do textové části 
odůvodnění potřebu předložení 
technického řešení cyklostezky 
k odsouhlasení ŘSD ČR 

V textové části 
odůvodnění v kap.  f) 
Vyhodnocení souladu 
s požadavky zvláštních 
právních předpisů a se 
stanovisky dotčených 
orgánů podle zvláštních 
právních předpisů 
popřípadě s výsledkem 
řešení rozporů - doplněna 
ČSN 739101 a souvis. 
předpisy.  
A v kap. i) Komplexní 
zdůvodnění  
navrhovaného řešení v 
popisu koridoru I/K01 
doplněn požadavek na 
respektování souvis. 
zákonů a předpisů, včetně 
předložení technického 
řešení cyklostezky k 
odsouhlasení ŘSD.  

 
 

 
Pokyny pořizovatele    

 Plochy nezastavěného území -projektant zohlední §18, odst.5 stavebního zákona do 
plochy NZs v textové části územního plánu 

 Doplněno v textové  části 
v kap. f) Stanovení 
podmínek pro využití 
ploch s RZP... 

 Pojem sklonitá střecha -projektant upřesní pojem sklonitá střecha (typy střech, 
zda i střechu pultovou) 

 Doplněno v textové části 
ve vysvětlení pojmů 
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Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, jako úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) v souvislosti s novelou stavebního 
zákona zveřejnil veřejnou vyhláškou a projednal návrh územního plánu s veřejností v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona ve dnech od 11.4. 2017 – 8.6. 2017. 
 
Zpracovala dne 25. 7. 2017 Ing. arch. Dana Mojžíšková, referentka odboru hlavního architekta jako pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem Ing. Pavlou Friedrichovou 
Sirůčkovou, starostkou obce. 
 
……………………………………..                                                                                                             ………………………………………….. 
Pořizovatel             Určený zastupitel 
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VYHODNOCENÍ  VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚP BUKOVKA – DOTČENÉ ORGÁNY 
 
P. 
č. 

Dotčený orgán 
(DO)                                                                                          

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska Splnění vyhodnocení 
v upraveném návrhu ÚP 

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko   

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

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán dle 
ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), a dle 
ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci 
předloženou dne 6.10.2017 a k této vydává v souladu s 
ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů 

souhlasné závazné stanovisko 
Odůvodnění 
Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného 
stanoviska splňuje obsahové náležitosti uvedené ve vyhlášce 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. ve vztahu k přístupovým 
komunikacím a zdrojům požární vody jakožto veřejně prospěšným 
stavbám definovaným podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Předložená dokumentace dále splňuje požadavky § 20 vyhlášky č. 
380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

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

 

3. Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje se sídlem 
v Pardubicích, U Divadla 828, 
Pardubice, 530 02 
ze dne 10.10.2017 
Č.j.KHSPA 17691/2017/HOK-Pce 
 

Na základě podání oznámení Magistrátu města Pardubic, Odboru 
hlavního architekta, Oddělení územního plánování, Štrossova 44, 
530 21 Pardubice, doručeného dne 9. 10. 2017, Krajská hygienická 
stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, (dále jen 
„KHS“), jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 odst. 1 
zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 
odst. 2 písm. b) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“) posoudila předložený „návrh Změny č. 1 Územního plánu 
Bukovka“ k veřejnému projednání.  

-vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje žádné požadavky 
na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
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Po zhodnocení souladu předloženého návrhu Změny č. 1 Územního 
plánu k veřejnému projednání s požadavky předpisů v oblasti 
ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 52 odst. 3 
stavebního zákona toto stanovisko:  
S „návrhem Změny č. 1 Územního plánu Bukovka“ k veřejnému 
projednání  

s o u h l a s í . 
Odůvodnění  
Dne 9. 10. 2017 bylo na KHS doručeno oznámení Magistrátu města 
Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního 
plánování, Štrossova 44, 530 21 Pardubice (sp. zn. 
OHA/23923/2017/Mo ze dne 5. 10. 2017) ve věci „zahájení řízení o 
Změně č. 1 Územního plánu Bukovka – veřejné projednání návrhu 
Změny č. 1 Územního plánu Bukovka.“  
KHS se k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Bukovka vyjádřila 
stanoviskem pod č.j. KHSPA 6251/2017/HOK-Pce ze dne 25. 5. 
2017, bez podmínek.  
Navržené zastavitelné plochy s označením I/Z1 (BI – bydlení v 
rodinných domech – předměstské, dále jen „BI“), I/Z2 (BI), plocha 
přestavby s označením I/P1 (konkrétně I/P1a – SV – plochy 
smíšené obytné – venkovské a I/P1b – ZO – ochranná a izolační 
zeleň) a plocha koridoru s označením I/KO1 (PVk – plochy místních 
obslužných a účelových komunikací) zůstávají ve stejném znění. 

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko   

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko   

6. Krajský úřad Pardubického kraje, 
odbor životního prostředí a 
zemědělství, Komenského 
náměstí 125, Pardubice, 532 11 
ze dne 9.11.2017 
Č.j.KrÚ 66562/2017/OŽPZ/Ti 

Stanovisko dotčených orgánů ve smyslu ust. § 52 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu odboru 
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Pardubického kraje k akci: “Veřejné projednání návrhu změny 
č. 1 územního 
plánu Bukovka“ 
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard Pinkas) 
Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu v Pardubicích dle zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících předpisů 
neuplatňuje na obsah územního plánu žádné další požadavky nad 
rámec požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje 
Pardubického kraje a územně analytických podkladů. 
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. M. Pešata) 
Z hlediska zvláště chráněných území (přírodních památek a 
přírodních rezervací), lokalit soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti a 

-vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje žádné požadavky 
na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
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evropsky významné lokality), zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů i regionálního územního systému ekologické stability, 
které jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění, v kompetenci Krajského úřadu Pardubického kraje, 
orgánu ochrany přírody a krajiny, není proti návrhu námitek 
Stavby v budoucnu v území umístěné musí být prostorově 
rozmístěny tak, aby nevyvolávaly tlak na omezení plné funkce 
biokoridorů a biocenter a porostů je tvořících (jedná se především o 
dostatečnou vzdálenost staveb od okraje lokalit ÚSES tak, aby 
nebylo nutno kácet současné i budoucí vzrostlé dřeviny z důvodů 
ohrožení staveb při jejich vývratu). 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. 
Milan Boukal, Ph.D.) 
Stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo ke stejným 
lokalitám i výměrám vydáno dne 09.05.2017, pod 
č. j.: KrÚ 27099/2017/OŽPZ/Ti.  
Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana Klapková): 
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, nemáme jako orgán státní správy lesů Krajského úřadu 
Pardubického kraje k veřejnému projednání upraveného návrhu 
změny č. 1 územního plánu Bukovka připomínky – v textové části 
odůvodnění návrhu 
územně plánovací dokumentace v kap. n. „Vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa“ je uvedeno, 
že navrhovaným řešením nebudou dotčeny pozemky určené k 
plnění funkcí lesa. 

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko   

8. Magistrát města Pardubic, odbor 
správních agend, Pernštýnské 
náměstí 1, Pardubice, 530 21 
ze dne 26.10.2017 
Č.j.: MmP 65529/2017 
 

Stanovisko k zahájenému řízení o změně č. 1 územního plánu 
Bukovka 
Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové 
péče, jako příslušný orgán státní památkové péče, podle ust. § 29 
odst. 2 písm. e) zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), 
k oznámení Magistrátu města Pardubic, OHA – ÚÚP, čj. MmP 
65529/2017 ze dne 5.10.2017, o zahájení řízení o změně č. 1 
územního plánu obce Bukovka, ve smyslu ust. § 52 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), sděluje toto 
stanovisko: 

-vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje žádné požadavky 
na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
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Ke společnému jednání o řízení o návrhu změny č. 1 územního 
plánu Bukovka dotčený orgán ve smyslu ust. § 50 odst. 2 
stavebního zákona vydal pod č.j. MmP 25331/2017 ze dne 5.6.2017 
bez připomínkové stanovisko, v němž následně poukázal na 
skutečnost území s archeologickými nálezy a zákonné povinnosti 
stavebníků v tomto území. Dále dotčený orgán sdělil informace o 
památkové podstatě nemovitostí a v tomto ohledu na okraj dodává, 
že se na řešeném území vyskytují drobné sakrální stavby (sochy, 
křížky, boží muka apod.) a dominanta obce – novorenesanční 
evangelický kostel se hřbitovem a další stavby lidové architektury). 
Dotčený orgán ke znění změny č. 1 územního plánu Bukovka nemá 
připomínek. 

9. Magistrát města Pardubic, odbor 
životního prostředí, Štrossova 44, 
Pardubice, 530 21 
ze dne 1.11.2017 
Čj:OŽP/64220/2017/Ves 

Věc: Společné vyjádření odboru životního prostředí k: „Návrhu 
změny č. 1 ÚP Bukovka" Oddělení odpadů a ovzduší: 
Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
nemáme připomínky. Mgr. Jaroslava Bakajsová 
Oddělení ochrany přírody: 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v 
platném znění nemáme námitek. Z hlediska zák.č. 334/1992 Sb. o 
ochraně zemědělského půdního fondu je kompetentní k vyjádření 
Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ. Ing. Petr Veselovský 
Návrh změny se nedotýká lesů, z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích, nemáme námitky. Ing. František Meduna 
Oddělení vodního hospodářství: 
Z vodohospodářského hlediska požadujeme respektovat PRVK 
Pardubického kraje. Otto Sigmund 
Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není rozhodnutím 
podle správního řádu, a proto nelze proti němu podat odvolání. 
Odbor životního prostředí si vyhrazuje možnost změnit toto 
vyjádření, vyjdou-li ve věci najevo nové okolnosti, které by mohly mít 
vliv na zájmy ochrany životního prostředí. 

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

 

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko   

11. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
Na Františku 32, Praha 1, 110 11 
ze dne 18.10.2017 
Č.j.: MPO 64757/2017 
 

Věc: Veřejné projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu 
Bukovka 
Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci 
využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb. (horní zákon v platném znění), v souladu s § 52 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon v platném znění) nemá k 
návrhu změny č. 1 Územního plánu Bukovka žádné připomínky. 

-vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje žádné požadavky 
na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
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Na území obce Bukovka nezasahují žádné dobývací prostory, 
ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů 
ani chráněná ložisková území. S návrhem změny č. 1 Územního 
plánu Bukovka souhlasíme. 

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko   

13. Státní pozemkový úřad, 
Husinecká 1024/11a, 130 00 
Praha 3 
ze dne 16.10.2017 
Č.j.: SPU 469625/2017 
doručeno dne 17.10.2017 

Vyjádření k zahájení řízení o změně č. 1 Územního plánu 
Bukovka 
Dne 9. 10. 2017 jsme obdrželi oznámení o zahájení řízení o změně 
č. 1 Územního plánu Bukovka. 
K tomuto sdělujeme následující: 
V zájmovém území projednávané změny č. 1 ÚP se nenachází 
stavby vodních děl - hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) ve 
vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového 
úřadu (SPÚ) v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 
503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Upozorňujeme však, že na zájmové ploše l/Z 1, funkční vymezení B 
1, se nachází podrobné odvodnění pozemků. Toto odvodnění je ve 
vlastnictví příslušných vlastníků pozemků - viz. situace s 
orientačním zákresem. 
Toto vyjádření se vydává za SPÚ, odbor vodohospodářských staveb 
z titulu vlastníka technické infrastruktury (staveb k 
vodohospodářským melioracím). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-odvodnění pozemků je 
zakresleno v koordinačním 
výkrese  

 

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko   

15. Obvodní báňský úřad pro území 
krajů Královéhradeckého a 
Pardubického, Wonkova 1142/1, 
Hradec Králové, 500 02 
ze dne 13.10.2017 
Č.j.: SBS 33617/2017/OBÚ-09/1 
doručeno dne 16.10.2017 

Vyjádření k veřejnému projednání návrhu změny územního 
plánu 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického zaevidoval dne 9.10.2017 Vaše oznámení, zaslané 
pod sp. zn. OHA/23923/2017/Mo a č.j. MmP 63205/2017, o zahájení 
řízení o změně č. 1 Územního plánu Bukovka a o veřejném 
projednání návrhu této změny (dále jen „změna územního plánu“). 
V souladu se svým předchozím vyjádřením ze dne 14.11.2011 k 
Územnímu plánu Bukovka, které Vám bylo zasláno pod č.j. SBS 
32420/2011/09/1/Ko/Lá, zdejší úřad sděluje, že v evidenci 
dobývacích prostorů a jejich změn vedené na základě ustanovení § 
29 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství, v úplném znění, neeviduje na řešeném území žádný 
dobývací prostor. 
Protože s touto skutečností není elektronicky veřejně přístupný 

-vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje žádné požadavky 
na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
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návrh změny územního plánu v rozporu, nemá Obvodní báňský 
úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického k návrhu 
změny územního plánu žádné připomínky a omlouvá svou neúčast 
na veřejném projednání, které se koná dne 21.11.2017 na Obecním 
úřadu Bukovka. 

16 Sekce ekonomická a majetková 
Ministerstva obrany, odbor 
ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury 
se sídlem Teplého 1899, 
Pardubice, 530 02  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko   

17. Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost, Senovážné nám. 9, 
110 00 Praha 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko   

18. Krajský úřad Pardubického kraje, 
odbor rozvoje, oddělení 
územního plánování, 
Komenského náměstí 125, 
Pardubice, 532 11 
ze dne 11.10.2017 
Č.j.: KrÚ 66563/2017 
doručeno dne 11.10.2017 

Stanovisko k měněným částem návrhu Změny č. 1 územního 
plánu Bukovka 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen krajský 
úřad) obdržel dne 10. 10. 2017 oznámení o zahájení řízení o návrhu 
Změny č. 1 územního plánu Bukovka (dále jen návrh změny), ve 
smyslu § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona krajský úřad jako 
nadřízený orgán uplatňuje stanovisko k částem řešení, které byly od 
společného jednání změněny. 
Krajský úřad neuplatňuje požadavky na úpravu návrhu změny 
územního plánu z hlediska vyhodnocení souladu návrhu změny 
s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem a z hlediska koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy. 
Odůvodnění: 
Krajský úřad vydal k návrhu změny dne 4. 8. 2017 pod č. j. KrÚ 
53116/2017 stanovisko potvrzující soulad návrhu změny z hlediska 
kompetencí kraje dle § 50 odst. 7 stavebního zákona. 
Krajský úřad posoudil zveřejněnou dokumentaci návrhu změny 
územního plánu. Lze konstatovat, že dokumentace návrhu změny 
pro veřejné jednání nebyla měněna z hlediska záměrů dotýkajících 
se nadřazené územně plánovací dokumentace, nebyla měněna z 
hlediska zajištění koordinace širších územních vztahů a nebyla 
doplněna o záměry nadmístního významu, které by nebyly řešeny v 
zásadách územního rozvoje. 
Návrh změny je v souladu s Politikou územního rozvoje České 
republiky, ve znění aktualizace č. 1, schválené vládou České 
republiky 15. 4. 2015. 
Návrh změny je v souladu se Zásadami územního rozvoje 

-vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje žádné požadavky 
na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
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Pardubického kraje, ve znění aktualizace č. 1, které nabyly účinnosti 
7. 10. 2014. 
Z hlediska širších územních vztahů je návrh změny koordinován s 
územně plánovacími dokumentacemi sousedních obcí. 

 
 
 
Zpracovala dne 1. 12. 2017 Ing. arch. Dana Mojžíšková, referentka odboru hlavního architekta jako pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem Ing. Pavlou Friedrichovou 
Sirůčkovou, starostkou obce. 
 
 
 
……………………………………..                                                                                                              ………………………………………….. 
Pořizovatel               Určený zastupitel 
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g) Vyhodnocení splnění požadavků zadání – zprávy o uplatňování 
 
 Změna č.1 ÚP byla zpracována na základě pokynů, které jsou součástí Zprávy o uplatňování ÚP Bukovka. Zpráva o 
uplatňování byla vyhotovena na základě ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu v platném znění včetně zákona č. 350/2012 Sb. a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti v platném znění včetně vyhlášky č. 
458/2012 Sb.. Zpráva byla projenána s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a veřejností dle 
stavebního zákona. 
 Zpráva mapovala cca 4-leté období rozvoje obce od 01/2012 včetně souladu ÚP s nadřazenou ÚPD a novelou 
stavebního zákona. Požadavky ze stanovisek dotčených orgánů uplatněných v rámci projednávání zprávy jsou součástí 
pokynů. 
Ze zprávy o uplatňování nevyplývá bezodkladný požadavek na Změnu č.1 ÚP Bukovka. Avšak na základě požadavků 
občanů, které byly schváleny Zastupitelstvem obce Bukovka, obec zažádala o pořízení Změny č.1. MMPardubic, Odbor 
hlavního architekta.  
 Pořízení Změny č.1 ÚP Bukovka bylo schváleno usnesením zastupitelstva č.13/10/2015 dne 7.12. 2015 ve smyslu 
ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

A) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování 
dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu 
charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury: 

 
A-1) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce: 

a) Požadavky vyplývající ze zpracované zprávy o uplatňování 
§ úpravy textové části: vypustit sklon střech, prověřit podmínku zpracování územní studie u lokalit: Z.5, Z.6, Z.7 a 

Z.3 – opraveno v textové části, vypuštěno pro lokalitu Z.3. 
§ prověřit koeficient zastavění pro plochu Z.2a – koeficient upraven 

 
b) Návrhy na pořízení Změny (požadavky) schválené Zastupitelstvem obce 
§ prověřit plochu přestavby P1 – dle požadavku byla tato plocha vymezena jako stabilizovaná (plocha rekreace) 
§ prověřit plochu územní rezervy R.1 – pro bydlení, do podmínek zpracování ÚS uvést, že úhrada za zpracování ÚS 

bude provedena investorem – tento požadavek není možné řešit v ÚP, lokalita byla prověřena, zmenšena, 
podmínka zpracování ÚS byla vypuštěna 

§ požadované pozemky v bývalém zemědělském areálu vymezit tak, aby bylo možné zde realizovat podporované 
bydlení pro seniory – území bylo navrženo jako plocha přestavby, z větší části vymezeno jako plochy smíšené 
venkovské (doplněny plochy izolační zeleně a místních obslužných a účelových komunikací) 

§ vyčlenit plochu pro cyklostezku – vymezen koridor pro stezku pro pěší a cyklisty (v souladu s předaným 
podkladem s vyznačením záměru), bude vymezeno jako VPS 

§ úpravy textové části: vypustit sklon střech, prověřit podmínku zpracování územní studie u lokalit: Z.5, Z.6, Z.7 a 
Z.3 – opraveno v textové části, vypuštěno pro lokalitu Z.3. 

§ prověřit koeficient zastavění pro plochu Z.2a – požadavek na jeho zvýšení – 0,55 
§ provést revizi textu – podmínek pro plochy s rozdílným využitím v souladu se stavebním zákonem 

(přípustné/nepřípustné využití, z TI vynechat vysílače a větrné elektrárny – na žádost obce) – bylo prověřeno 
§ prověřit využití části zeměď. areálu severně od obce – umožnit realizaci podporovaného bydlení pro seniory – 

plochy přestavby vymezeny jako smíšené obytné – venkovské, doplněny izolační zelení a upřesněn příjezd ke 
zbývajícím pozemkům areálu 

§ prověřit pozemky 96/2,80/5 na plochy pro bydlení – prověřeno, vymezeno jako plochy pro bydlení, vzhledem 
k charakteru již realizované zástavby byla plocha i navazující pozemky nově zařazena z ploch bydlení v RD – 
venkovské do ploch bydlení v RD – příměstské, změna č.1 navrhuje rozšíření již vymezené zastavitelné plochy Z.4 
o požadované pozemky 

§ prověřit využití pozemků 311/1 a 311/2 s možností využití pro bydlení – prověřeno, konzultace s vlastníkem, část 
vymezena jako stávající bydlení 

 
c) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR 
§ Změna č. bude respektovat priority dané PÚR ČR – viz. (Odůvodnění) kap. b)  
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d) požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje 
§ již platný ÚP Bukovka vymezil v souladu se ZÚR Pk VPS – D08 – přeložka silnice I/36 Lázně Bohdaneč – D11 
§ již platný ÚP vymezil nadregionální biokoridor jako VPO U02 – K72 – Polabský luh - Bohdaneč   
§ předmětné území je zařazeno do krajiny rybniční, lesozemědělské a  zemědělské viz. výroková část kap. e) 

Koncepce uspořádání krajiny… 
§ Změna č. bude respektovat priority dané ZÚR Pk – viz. (Odůvodnění) kap. b)  

 
e) požadavky vyplývající z 3. aktualizace ÚAP ORP Pardubice 
§ Změna č.1 respektuje rozbor udržitelného rozvoje území dle ÚAP ORP – tj. sociální soudržnost společenství 

obyvatel, hospodářské podmínky, podmínky pro příznivé životní prostředí. 
§ podpořeny a respektovány jsou silné stránky:  

o velmi dobrá dopravní dostupnost – podpořena záměrem na realizaci stezky pro chodce a cyklisty 
podél stávající silnice I. třídy 

o kvalitní zemědělská půda – nejsou do ní navrhovány záměry kromě koridoru pro stezku pro 
chodce a cyklisty – není však možné ji trasovat mimo tuto půdu 

o v jižní části se nacházejí hodnotnější přírodní prvky (lesy, rybníky) s možností každodenní rekreace 
-  realizace stezky umožní lepší dostupnost do této části řešeného území 

o blízkost spádové obce s vyšší vybaveností 
§ ne všechny slabé stránky jsou předmětem řešení této změny ÚP, Změna č.1 vytváří územní podmínky pro řešení 

těchto slabých stránek:  
o značná dopravní a hluková zátěž (silnice I. třídy), dojíždění za prací, vzděláním apod. – 

vybudováním samostatné stezky pro chodce a cyklisty se zlepší dostupnost do Rohovládovy Bělé 
a rovněž bezpečnost chodců i cyklistů 

o S a Z část území je monokulturní zemědělskou krajinou – ponecháno trasování LBK ne poze v min. 
parametrech, prověřeno vymezení LBC severně. 

§ Limity využití území jsou respektovány – zohledněny podklady ÚAP ORP Pardubice 
§ změna ÚP respektuje rozbor udržitelného rozvoje území dle ÚAP ORP 
§ při vymezení prvků lokálního ÚSES Změna č.1 koordinuje tyto podklady: „Revize lokálního ÚSES na ORP 

Pardubice“, zajišťuje návaznost v řešení ÚSES na území sousedních obcí, respektuje vymezení dle ZÚR Pk, 
upozorňuje na nutnost řešení návaznosti v systému lokálního ÚSES na k.ú. Rohovládova Bělá. 

§ plocha koridoru pro dopravní infrastrukturu (stezku) je vymezena podél stávající trasy silnice I. třídy. Žádné jiné 
nové zastavitelné plochy nejsou vymezovány. 

 
 
A-2) Požadavky na rozvoj obce a ochranu hodnot jejího území: 

a) Rozvoj území je řešen v souladu s principy udržitelného rozvoje území, v souladu s nadřazenou ÚPD, s ÚPD 
sousedních obcí, s ÚAP…- Změna č.1 respektuje 

b) vyčlenit plochu VPS – stezku pro pěší a cyklisty – vymezen koridor pro umístění dopravní infrastruktury 
c) Požadavky vyplývající z Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pardubice: 
§ při řešení byly respektovány hodnoty území stanovené v ÚAP ORP 
§ Změna č.1 prověřila potřebu zastavitelných ploch – část byla vypuštěna ze zastavitelných ploch, upravena rozloha 

územní rezervy 
§ byl zdůvodněn zábor zemědělské půdy na II. třídě ochrany – veřejný zájem – trasování stezky pro pěší a cyklisty 
§ Změna č.1 respektuje OP vojenské střelnice Neratov, OP letištního radiolokačního prostředku (celé řešené území) 
§ Změna č.1 respektuje OP II. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Lázně Bohdaneč a OP peloidů 
§ návrh změny č.1 respektuje přírodní, kulturní a civilizační hodnoty vč. architektonického a archeologického 

dědictví, upravuje vymezený ÚSES v souladu s dalšími podklady  
 
A.1) Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch: 
 

a) Požadavky vyplývající ze zpracované zprávy o uplatňování a požadavky obce vyplývající z podané žádosti 
 viz. předchozí kap. A-1 Požadavky na základní koncepci….. 
§ zastavěné území bylo aktualizováno k 12/2016 
§ žádné nové zastavitelné plochy nejsou navrhovány do území s možným zatížením prostředí hlukem a emisemi 

z vedení tras pozemních komunikací 
§ plochy s rozdílným způsobem využití byly vymezeny v souladu se standardem pro zpracování územních plánů 

v GIS – MINIS z 04/2010 



 
Změna č.1 ÚP Bukovka – Odůvodnění ÚP  
 

38
 

§ bylo vyhodnoceno účelné využití zastavěného území i potřeby vymezení nových zastavitelných ploch v souladu se 
stavebním zákonem, se zájmy chráněnými zemědělským půdním fondem a s ohledem na udržitelný rozvoj území 

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

 
b) Požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje 
§ Změna č.1 respektuje zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území vyplývající ze 

ZÚR Pk (např. vymezení ploch rozvoj dopravní infrastruktury s ohledem na bezpečnost pěších a cyklistů, záměry 
jsou řešeny s ohledem na zachování stávající urbanistické struktury zástavby) 

 
 
A.2) Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury 
 
Požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování a požadavky obce vyplývající z podané žádosti 
§ vyčleněna plocha pro VPS (koridor) – stezka pro pěší a cyklisty 
§ prověřena změna využití části býv. zemědělského areálu – řešena dopravní obsluha zbývajícího území 
§ prověřena plocha navazující na lokalitu Z.4 a vymezena jako plochy pro bydlení – odpovídá stávajícímu využití, 

není tudy nutný příjezd na navazující pozemky 
§ v souvislosti se stávajícím využitím plochy – rozšířena stabilizovaná plocha bydlení – severně od návsi v Bukovce 

 
Požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje 
§ Změna č.1 nevymezuje žádné záměry ve střetu s prvky ÚSES (pouze koridor pro stezku pro pěší a cyklisty přetíná 

lokální biokoridor, jedná se však o záměr liniové stavby ve veřejném zájmu) 
§ v koridorech pro dopravní a technickou infrastrukturu na řešeném území nejsou vymezovány žádné zastavitelné 

plochy 
 

§ občanské vybavení: 
§ zastavitelné plochy nejsou navyšovány takovým způsobem, který by vyvolal potřebu umístění objektu 

občanského vybavení samostatně, toto funkční využití je také umožněno v rámci stanovení PRZV ploch např. pro 
bydlení 

§ změna č. 1 vymezuje plochu pro podporované bydlení pro seniory jako plochy smíšené obytné  - venkovské, 
v souladu s podmínkami pro plochy s RZV navazujícího území 
 

§ dopravní infrastruktura: 
§ respektován je vymezený koridor pro trasování přeložky silnice I/36 – severní cíp řešeného území, (v ZÚR Pk 

označen jako D08) 
§ Změna č.1 řeší také dopravní obsluhu v ploše přestavby 

 
§ technická infrastruktura: 
§ respektována je koncepce uspořádání technické infrastruktury stanovená v platném ÚP Bukovka 
§ aktualizovány byly systémy technické infrastruktury – zejména vodovod, kanalizace 
§ respektován je aktualizovaný plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje 

 
§ nakládání s odpady: 
§ nejsou požadavky 

 
 

A.3) Požadavky na koncepci uspořádání krajiny: 
 
Požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje 
§ respektovány jsou biocentra a biokoridory ÚSES na regionální i nadregionální úrovni jako nezastavitelné plochy 
§ trasování dopravní infrastruktury v plochách ÚSES pouze ve výjimečných případech s minimálním dopadem na 

jejich funkčnost (např. koridor pro stezku pro pěší a cyklisty) 
§ ve výrokové části jsou zahrnuty zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich v krajinných typech 

vyskytujících se na řešeném území (rybniční, zemědělská a  lesozemědělská krajina)  
 
Další požadavky na koncepci uspořádání krajiny… 
§ respektovány je síť účelových komunikací vymezených v platném ÚP 
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§ při vymezení ÚSES včetně označení byl zohledněn podklad „Revize lokálního ÚSES pro území ORP Pardubice“ 
§ lokální biokoridor ponechán v navrhovaných parametrech dle ÚP, při úpravě vymezení  lokálního biocentrum 

(LBC21) byl zohledněn podklad „Revize lokálního ÚSES.. 
§ vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond je vypracován 

v souladu s § 4 zákona č. 344/1992 Sb. a přílohou č.3 vyhlášky MŽP č.13/1994 Sb. 
§ vymezení prvků lokálního územního systému ekologické stability je koordinováno v návaznosti na ÚSES 

vymezený v ÚPD okolních obcí 
 
 

B) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude 
nutno prověřit: 

§ požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv z PÚR ČR, ZÚR Pk nebo ÚAP ORP ani dalších 
nevyplývají 

§ plocha R.1 – územní rezerva pro bydlení byla prověřena a zmenšena, vypuštěna byla podmínka zpracování 
územní studie na tuto plochu 

 
 

C) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 
asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

§ koridor pro VPS D08 – přeložka silnice I/36 – D11 je vymezena již v platném ÚP Bukovka 
§ Změna č.1 nově vymezuje koridor pro stezku pro pěší a cyklisty směrem na Rohovládovu Bělou, Změna č.1 

koridor vymezuje také jako VPS 
 
 

D) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o 
parcelaci 

§ požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno 
vydáním RP nebo dohody o parcelaci není ve změně navrhováno 

§ požadavek na prověření změn územní studií byl na žádost obce ve změně č.1 zrušen pro lokalitu Z.3 a plochu 
územní rezervy, která byla zmenšena. Plošné vymezení územní rezervy bylo navrženo tak, aby byla vhodně 
doplněna stávající urbansitická struktura sídla. 

 
 

E) Případný požadavek na zpracování variant řešení 
§ Změna ÚP není řešena variantně. 
 
 
F) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění 

včetně měřítek a výkresů a počtu vyhotovení 
§ Změna ÚP je zpracována přiměřeně dle metodiky MINIS z 04/2010, v návaznosti na obsah a formu platného ÚP 

Bukovka, který ne zcela odpovídá všem podmínkám této metodiky např. kódy ploch s rozdílným způsobem 
využití. 

§ Celá dokumentace je zpracována ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. 
§ Územní plán je zpracován digitálně nad katastrální mapou. 
§ Územní plán obsahuje textové a grafické přílohy dle platné legislativy  

 
 

G) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 
§ Vyhodnocení vlivů změny ÚP na životní prostředí nebylo požadováno. 
§ Nové zastavitelné plochy jsou vymezeny v návaznosti na zastavěné území sídla, je možné je napojit na dopravní a 

technickou infrastrukturu, respektují kulturní, přírodní i civilizační hodnoty území. Popis lokalit viz. kap. i) 
Komplexní zdůvodnění…. 
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h) Výčet nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 
1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení 

 
Změna č. 1 ÚP Bukovka takovéto záměry nevymezuje. 
 
 
i) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 
 
Územní plán byl zpracován v souladu s potřebami obce s ohledem na ochranu hlavních složek životního prostředí, 
přírodních, kulturních a civilizačních i urbanistických hodnot řešeného území. 
Změna č.1 Bukovka prověřuje možnosti dalších záměrů a potřeb, které vzešly z projednaného zadání a konkrétních 
požadavků na změnu využití území zejména od vlastníků pozemků. 
 
1) Vzhledem k velkému množství úprav „výrokové části“ ÚP byla tato část v celém rozsahu nahrazena novým textem. 

Provedené úpravy jsou vyznačeny barevně a jsou součástí odůvodnění Změny č.1. 
 
2) V rámci Změny č.1 byla aktualizována hranice zastavěného území dle aktuálních údajů katastru nemovitostí k datu 

02/2017. V grafických přílohách jsou vyznačeny původní hranice, rušené části a části nově vymezené. Jedná se o tyto 
úpravy: 
§ lokalita I/c – na SV okraji části Habřinka, zastavěný stavební pozemek byl zahrnut do zastavěného území, 

včetně sousedících pozemků - proluka 
 
3) Prověřena byla textová část územního plánu a následně upravena v souladu s platnou legislativou. Části, které 

nemohou být (dle stavebního zákona) součástí ÚPD, byly vypuštěny, některé formulace zásad byly upraveny a 
upřesněny.  

 
 
Řešené lokality: 
 
Nové záměry, zastavitelné plochy  
 
I/KO1 – vymezen koridor pro dopravní infrastrukturu. V tomto koridoru bude možné realizovat stezku pro pěší a cyklisty 
směrem do Rohovládovy Bělé. Koridor byl vymezen na základě předaných  podkladů – PD záměrů „Stezka v obci Bukovka“ 
a „Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice I/36, Bukovka – Rohovládova Bělá“, je vymezen v šíři 8 m. Graficky je vyjádřen 
formou „průhledného koridoru“, kdy po realizaci stezky bude zbývající území využíváno v souladu s PRZV stanovenými pro 
plochy pod tímto koridorem. Výstavba této dopravní stavby významně zlepší bezpečnost provozu na silnici I/36, která 
prochází obcí. Cyklisté a chodci budou odděleni od motorové dopravy a zároveň se zlepší propojení mezi sídly. Při řešení 
stezky pro pěší a cyklisty podél stávající silnice I/36 budou respektovány související zákony a technické předpisy, zejména 
Zákon o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb., v platném znění a související ČSN 739101, TP179 (Navrhování 
komunikací pro cyklisty) a TP99 (technické podmínky ošetřování a vysazování silniční zeleně). Technické řešení cyklostezky 
bude předloženo k odsouhlasení ŘSD ČR. 
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I/Z1 – plocha je vymezena jako zastavitelná, jedná se o rozšíření plochy, která byla již v platném ÚP vymezena jako 
zastavitelná (ozn. Z.4). Změna č.1 obě plochy nově vymezuje jako plochy bydlení v rodinných domech – příměstské. Jedná 
se o požadavek vlastníka rodinného domu, který je již v rozvojové ploše realizován. Zastavitelná plocha je rozšířena JZ 
směrem o plochy původně vymezené jako PVk, které umožňovaly přístup do navazujícího území. Tento přístup není 
využíván a vlastník pozemků chce toto území užívat jako zahradu. V návaznosti na tuto plochu byla upravena hranice 
zastavěného území. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I/P1 – plocha přestavby, vymezená severně od návsi v Bukovce, západně od místní účelové komunikace. Plocha je dále 
členěna na tyto PRZV: 
I/P1a – plochy smíšené obytné – venkovské - SV 
I/P1b – plochy ochranné a izolační zeleně - ZO 
Plocha je vymezena v území bývalého zemědělského areálu, obec odkoupila část areálu a má záměr vybudovat zde např. 
podporované bydlení pro seniory. Pro rozšíření možnosti využití tohoto území je plocha vymezena jako smíšená obytná. 
Vzhledem k navazujícím plochám výroby, jsou mezi výrobou a smíšenými plochami obytnými navrženy plochy izolační 
zeleně, dopravní obsluha navazujících ploch bude řešena z veřejného prostoru na jihu. 
Respektována bude trasa a OP stávajícího vedení elektro VN, které prochází východně od řešené lokality.  
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I/Z2 – plocha je vymezena jako zastavitelná, jedná se o rozšíření plochy, která byla již v platném ÚP vymezena jako 
zastavitelná (ozn. Z.3). Změna č.1 plochu vymezuje jako plochy bydlení v rodinných domech – příměstské. Jedná se o 
požadavek obce na zarovnání hranice zastavitelné plochy vzhledem k uvažované zástavbě na navazujícím pozemku. 
V současné době je patrné, že pozemek není zemědělsky obhospodařován a hranice je již v terénu zarovnaná. V 
návaznosti na tuto upravenou hranice je také upraveno vymezení navazující plochy územní rezervy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Další změny a úpravy územního plánu: 
 
I/a – plocha je vymezena jako stabilizovaná plocha – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské, leží severně od návsi 
v Bukovce. Jedná se rozšíření stávajícího využití  části pozemku, který je v současné době užíván jako zahrada a přiléhá 
k plochám bydlení a je s ním pod společným oplocením, vzhledem k blízkosti areálu zařazeného v plochách smíšené 
výroby, je zbývající část pozemku ponechána jako zeleň soukromá a vyhražená, která tvoří izolaci mezi plochami bydlení a 
výroby. 
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I/b – plocha vymezená jako stabilizovaná – rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci. Lokalita byla v platném ÚP 
vymezena jako plocha přestavby pro rozvoj bydlení (ozn. P.1), na žádost vlastníků pozemků a stávajících rekreačních 
objektů byla Změnou č.1 prověřena a vzhledem k intenzivnímu využívání území pro rekreaci byla tato funkce 
stabilizována. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I/c - lokalita na severním okraji Habřinky. Úprava funkčního využití vyplývá z aktualizace zastavěného území. Plocha je 
vymezena jako stabilizovaná – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské (stejně jako navazující území). Tyto 
pozemky byly vyhodnoceny v souladu s údaji evidence KN jako zastavěné stavební pozemky, sousední pozemek je 
částečně využíván jako zahrada a je oplocen. Na ploše zahrady je ponechána zastavitelná plocha vymezená platným ÚP 
Bukovka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lokalita I/d – Plochy byly upraveny v návaznosti na úpravu vymezení ÚSES spočívající ve zmenšení rozsahu lokálního 
biocentra LBC 21 a prodloužení lokálního biokoridoru až k tomuto LBC. Úpravy vycházejí z podkladu „Revize lokálního 
ÚSES a plán ÚSES pro území obce s rozšířenou působností Pardubice“. Změna č.1 v území, kde byla zmenšena rozloha LBC, 
vymezuje plochy zemědělsky obhospodařované půdy – NZ (stávající využití). 
 
lokalita I/e – plochy změn v krajině - I/N1. Vzhledem k úpravě hranice řešeného území severně od sídla a hranic pozemků 
dle aktuální mapy KN, bylo upraveno také funkční vymezení ploch v tomto území včetně vymezení ÚSES. V souladu 
s koncepcí uspořádání krajiny danou platným ÚP jsou plochy v ochranném režimu ÚSES vymezeny jako plochy přírodní 
zeleně – NP. 
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lokalita I/f - vzhledem k úpravě hranice řešeného území v jižní části k.ú. Bukovka a hranic pozemků dle aktuální mapy KN, 
bylo upraveno také funkční vymezení ploch v tomto území. 
 

lokalita I/g - Změna č.1 opravila zjevné nesrovnalosti v platném ÚP Bukovka, kdy barevnému vymezení dvou funkčních 
ploch neodpovídalo označení kódu (severně od sídla). 
 

lokalita I/h – Byla upravena hranice ochranné zóny NRBK v návaznosti na úpravu a doplnění stabilizované plochy smíšené 
krajinné zeleně NZs v souladu s jejím stávajícím využitím. Plocha navazuje na zastavěné území (na spojnici mezi Bukovkou 
a Habřinkou, jižně od plochy I/Z1). 
 
Územní rezervy: 
Plochy pro rozvoj bydlení vymezené v platném územním plánu jako územní rezervy byly vymezeny ve velkém rozsahu. 
Vzhledem k nízké stavební činnosti v obci v posledních letech, byla plocha R.1 prověřena a redukována. Její rozsah byl 
upraven tak, aby došlo k zarovnání mezi zastavěným územím a zastavitelnou plochou Z.3.  
 

Stanovené podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití byly prověřeny s ohledem na platnou legislativu a stav a 
potřeby pro rozvoj řešeného území. Stanovené podmínky byly dílčím způsobem upřesněny, doplněny a byla upřesněna 
terminologie s ohledem na jednoznačnost podmínek. Upřesněna byla formulace podmíněně přípustného využití. 

Doplněny byly podmínky pro změny v krajině rybniční, lesozemědělské a zemědělské (v souladu se ZÚR Pk). 

Změna č.1 prověřila územní systém ekologické stability. Rovněž byl zohledněn podklad „Revize lokálního ÚSES a plán ÚSES 
pro území ORP Pardubice“, v souladu s tímto podkladem bylo upraveno vymezení lokálního biocentra LBC 21 severně od 
sídla. Vzhledem k intenzivně zemědělsky využívané krajině a nutnosti posílit její ekostabilizační funkce, byly šířkové 
parametry lokálních biokoridorů ponechány tak, jak byly vymezeny v platném ÚP Bukovka. Prověřena byla také 
provázanost ÚSES se sousedícími k.ú., bude nutné zajistit návaznost systému ÚSES na k.ú. Rohovládova Bělá.  
Dle ÚAP byl doplněna plocha migračně významného území – viz. Koordinační výkres.  

Změna č.1 také aktualizovala dle poskytnutých údajů od obce (TM) stávající trasy technické infrastruktury (vodovod, 
kanalizace...). Pro lepší přehlednost jsou v grafických přílohách zakresleny celé systémy stávajících inženýrských sítí – 
vodovodu a kanalizace, včetně již nově vybudovaných větví, které byly v platném ÚP zakresleny jako navržené. Ostatní 
navrhované trasy byly prověřeny z hlediska souladu s PRVK. Tyto trasy v platném ÚP (např. propojení na VSVČ z 
Rohovládovy Bělé) nejsou Změnou č.1 měněny a zůstávají v platnosti. Technická infrastruktura byla aktualizována na 
základě podkladů poskytnutých od obce.  

Zakreslen byl také stávající příkop podél SZ hranice ploch výroby, který plní protierozní funkci. Vzhledem k navrhovanému 
využití sousedících ploch pro smíšené obytné funkce by měl zůstat zachován a plnit ochrannou funkci.  
 
Aktualizovány byly údaje o meliorovaných pozemcích (dle ÚAP) a BPEJ. 
 
Prověřen byl výčet veřejně prospěšných staveb a opatření: 

• Možnost uplatnění předkupního práva byla ponechána pro VPS ozn. WD2 (dopravní napojení navazujících ploch 
územní rezervy). Změna č.1 aktualizuje výčet dotčených pozemků na základě aktuální mapy KN, která byla 
podkladem pro její zpracování. 

• Doplněn je výčet ploch a koridorů pro VPS o koridor pro vedení stezky pro pěší a cyklisty podél silnice I/36.  
• Z výčtu VPS byly vypuštěny již stávající trasy inženýrských sítí. 
• V souladu s platnou legislativou byly doplněny údaje dle Přílohy č.7 čl. I. odst. h) Vyhlášky č.500/2006 Sb..  

 
 
Úpravy a změny v problematice upřesnění limitů využití území: 

A. Památková péče: 

Dále bylo doplněno vymezené území s archeologickými nálezy (UAN 2) v centrální části sídla Bukovka, které bude 
respektováno a chráněno.  

Celé řešené území je územím s archeologickými nálezy  (vyznačeno v grafické příloze odůvodnění koordinační výkres): 
• ÚAN 2 – centrální část sídla Bukovka 
• ÚAN 3 – ostatní území 
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Na všechny typy území s archeologickými nálezy (mimo UAN 4) se vztahuje  povinnost vyplývající z § 21-24 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. To znamená, že je nutné v prostoru UAN 1, UAN 2 i UAN 3 
respektovat § 22 zákona odst.2 č. 20/1987 Sb., o státní památkové  péči v platném znění, tj. stavebníci jsou již od přípravy 
stavby, povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu, nebo organizaci oprávněné 
k archeologickým výzkumům, provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.  
Mezi kulturní hodnoty, které budou respektovány a chráněny patří také Památník osvobození - 2. světová válka na návsi 
v Bukovce, nachází se na ppč. 592/3 v k.ú. Bukovka, je evidován v Centrální evidenci válečných hrobů pod č. centrální 
evidence CZE5309-30193 – doplněno na základě poskytnutých ÚAP. 

B. Obrana a bezpečnost státu: 

Aktualizována byla požadovaná OP dle poskytnutých podkladů aktuálních ÚAP.  
1. v řešeném území se nachází prostory MCTR (vojenský okrsek) (ÚAP - jev 102). V tomto území (dle ustanovení § 

175 odst.  1 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a 
povolit nadzemní stavbu přesahující 30 m n.t. jen na základě závazného stanoviska MO-ČR. Požadavek na 
překážky v horizontálních hranicích OP letiště zůstávají v platnosti. 

2. Do řešeného území zasahuje ochranné pásmo objektu důležitého pro obranu státu. Vydání závazného stanoviska 
MO ČR podléhá veškerá výstavba na tomto vymezeném území.  
Toto OP zakreslené v platném ÚP Bukovka bylo zakresleno dle podkladů ÚAP z roku 2010. Změnou č.1 ÚP bylo 
aktualizováno na základě dat ÚAP 2017 (jedná se však o data z roku 26.11.2007). Vzhledem k tomu, že došlo ke 
změně rozsahu OP objektu důležitého pro ochranu státu, předpokládáme, že  změna byla provedena na základě 
změny správního rozhodnutí. 

3. Řešené území se nachází v ochranném pásmu přehledových systémů (OP RLP) - letecká stavba včetně 
ochranného pásma (ÚAP - jev 103), které je nutno respektovat podle § 37 zákona č.49/1997 Sb., o civilním 
letectví a podle dalších právních předpisů. Vydání závazného stanoviska MO ČR podléhá tato nadzemní výstavba 
(včetně rekonstrukce a přestavby) - výstavba větrných elektráren, výškových staveb, venkovních vedení VVN a 
VN, základnových stanic mobilních operátorů V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren 
a výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominantu v terénu výškově omezena nebo 
zakázána.  

Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí, že předem bude s Vojenskou ubytovací a 
stavební správou Pardubice projednána výstavba: 

o výstavba objektů a zařízení tvořících dominanty v území 
o stavby vyzařujících elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních telefonů, větrných 

elektráren apod.); 
o stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN změny využití území; 
o výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. třídy a rušení 

objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM, 
o nové dobývací prostory včetně rozšíření původních, 
o výstavby nových letišť, rekonstrukce ploch  a letištních objektů, změna jejich kapacity, 
o zřizování vodních děl (přehrady, rybníky), 
o vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní stavby, jejichž 

výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny; 
o říční přístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení; 
o železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových , oprava a rekonstrukce objektů na nich; 
o železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod. 
o stavby vyšší než 30m nad terénem pokud nedochází k souběhu s jiným vymezeným územím MO a je zde 

uplatňován přísnější požadavek ochrany 
o veškerá výstavba dotýkající se pozemků s nimiž přísluší hospodařit MO 

 Respektovány budou parametry příslušné kategorie komunikace včetně ochranného pásma stávajícího i 
plánovaného dopravního systému. 
 V případě souběhu vymezených území výše popsaných platí pro vymezená území přísnější požadavek nebo jejich 
souběh. 
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j) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o 
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

 
Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, byla doručena žádost o vydání stanoviska 
dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon), ke koncepci „Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Bukovka včetně pokynů pro změnu č. 1 
územního plánu Bukovka“. 
V předmětné věci vydává Krajský úřad Pardubického kraje jako orgán příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona toto stanovisko: 
Předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality, které jsou v 
působnosti krajského úřadu jako orgánu ochrany přírody. 
Odůvodnění: 
Obsahem koncepce je vyhodnocení schváleného územního plánu, zapracování požadavků z nadřazených územně 
plánovacích dokumentací a územně analytických podkladů a dále prověření řady ploch pro jiné než dosud navržené 
využití. 
V řešeném území se nenachází žádná evropsky významná lokalita (EVL) ani ptačí oblast (PO). Nejbližší EVL je Bohdanečský 
rybník (kód CZ 0533308), a to ve vzdálenosti cca 1,7 km. Předměty ochrany uvedené EVL jsou druhy kuňka ohnivá 
(Bombina bombina), lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus), modrásek bahenní (Maculinea nausithous), vážka 
jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis). Nejbližší PO je Bohdanečský rybník (kód CZ 0531012), a to ve vzdálenosti cca 1,7 
km. Předmětem ochrany uvedené PO jsou populace chřástala kropenatého (Porzana porzana) a jeho biotop. Obě 
uvedené lokality jsou v působnosti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálního pracoviště Východní Čechy v 
Pardubicích. Krajský úřad Pardubického kraje posoudil charakter koncepce, její umístění a rozsah, a dospěl k závěru, že 
výše uvedená koncepce nemůže mít (vzhledem k odstupu řešeného území od uvedených lokalit) významný vliv na 
vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality. 
 

Krajský úřad Pardubického kraje, jako dotčený orgán ve smyslu ust. § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil podle ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“), a kritérií uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona předložený 
návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bukovka včetně pokynů pro změnu č. 1 územního plánu Bukovka a došel k 
následujícímu závěru: k „Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Bukovka včetně pokynů pro změnu č. 1 
územního plánu Bukovka“ není požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
Odůvodnění: 
Předložené pokyny pro změnu č. 1 územního plánu Bukovka byly posouzeny na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 
zákona a nebyla shledána nutnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí. Zájmy ochrany životního prostředí a 
veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních právních předpisů. Obsah pokynů pro změnu č. 1 
územního plánu a jeho požadavky jsou navrženy v rozsahu, který nepředpokládá kumulativní vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Krajský úřad současně upozorňuje, že tímto stanoviskem není dotčena povinnost investora – oznamovatele záměrů 
postupovat ve smyslu ustanovení § 6 a následujících tohoto zákona, upravujících posuzování vlivů záměrů na životní 
prostředí, pokud budou tyto záměry naplňovat ustanovení § 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Posouzení 
vlivů záměru na životní prostředí je pak jedním z podkladů v následných řízeních dle zvláštních právních předpisů. 

Zpracoval pořizovatel.  
 
 
k) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona (SZ) 
 
Stanovisko podle § 50 nebylo požadováno. 
 
 
l) Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením 

závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 
 
 
Zpracování vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj nebylo zadáním požadováno. 
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m) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

 
V následujícím vyhodnocení je vyčísleno, v jakém rozsahu byly vymezeny zastavitelné plochy v platném územním plánu, 
jaký podíl ploch je zastavěn (dle údajů katastru nemovitostí) a jaké nové plochy jsou vymezeny Změnou č.1 ÚP Bukovka. 
 

BYDLENÍ             Změna č.1  

označení 
lokality 

funkční 
využití 

výměra 
plochy 
změny 
/ha/ 

z toho 
zastavěn
o dle KN 

/ha/ 
k zastavění 
zbývá /ha/ poznámka  

označení 
plochy 

funkční 
využití 

výměra plochy 
změny /ha/ 

Z.1 BI 0,78 0 0,78   I/Z1 BI 0,028 

Z.2a BI 0,10 0 0,10   I/Z2 BI 0,003 

Z.2b BI 0,37 0 0,37 

dle skutečnosti – 
zastavěno – 0,18 

ha     

Z.3 BI 0,78 0 0,78      

Z.4 BV 0,51 0 0,51 

dle skutečnosti – 
zastavěno – 0,18 

ha     

Z.10 BV 0,83 0,12 0,71      

          

          

          

bydlení 
celkem:  3,37 0,12 3,25  

Změna č. 1 
zmenšuje 

pl. pro 
bydlení o:   

0,10-
0,031=0,069 

 
Platný územní plán vymezil zastavitelné plochy pro bydlení v rozsahu 3,37 ha, z toho je zastavěno 0,12 ha, k zastavění 
zbývá 3,25 ha.   
 
Změna č. 1 vymezuje nové zastavitelné plochy (I/Z1 a I/Z2) pro hlavní funkci bydlení v celkovém rozsahu 0,031 ha, což 
nedosahuje součtu výměry ploch již zastavěných a ploch vyjmutých z řešení. Nejedná se však o plochy, které by svou 
samotnou rozlohou umožňovaly umístění zástavby RD, ale pouze o menší rozšíření zastavitelných ploch vymezených již 
v platném ÚP Bukovka. 
Jde o rozšíření již vymezené zastavitelné plochy Z.4 na základě požadavku vlastníka pozemku, který na sousedních 
pozemcích již realizuje zástavbu. U plochy I/Z2 jde o rozšíření a zarovnání hranice již vymezené zastavitelné plochy ozn. 
Z.3. 
 
Dále je Změnou č.1 vymezen koridor (I/KO1) pro umístění stezky pro pěší a cyklisty dle již zpracované PD záměru. 
 
Změna č.1 ruší plochu přestavby ozn. v platném ÚP P.1. Nově je vymezena plocha přestavby ozn. I/P1 – 0,7944 ha 
Změna č.1 ostatní rozvojové plochy ponechává: 

• pro plochy občanského vybavení – 0,40 ha 
• pro plochy veřejné zeleně – 2,76 ha 
• pro plochy dopravní infrastruktury – 5,11 ha 
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n) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 
a na pozemky určené k plnění funkce lesa 

 
 
Zemědělský půdní fond: 
 
Tabulka: Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 
(katastrální území Bukovka: 616125) 
 

• nové zastavitelné plochy: 
 

označení 
záboru 

způsob využití plochy 
celkový  
zábor 
 ZPF (ha) 

zábor ZPF podle druhu pozemku (ha) 
zábor ZPF podle tříd 
ochrany (ha) 

investice do 
půdy (ha) 

orná půda 

chm
elnice 

vinice 

zahrady 

ovoc. sady 
trvalé travní 

porosty 
I. II. III. IV. V. 

I/Z1 BI - pl. bydlení v RD - příměstské 0,004      0,004          0,004     

I/Z2 BI - pl. bydlení v RD - příměstské 0,003 0,003        0,003    

plochy bydlení  celkem 0,004     0,004          0,004      
                             
zábor 

 
 0,007    0,007     0,007    

 
Pozn.: plocha I/Z1 – jedná se o rozšíření zastavitelné pl. vymezené již v platném ÚP Bukovka (ozn. Z.4) 
plocha I/Z2 – jedná se o rozšíření zastavitelné pl. vymezené již v platném ÚP Bukovka (ozn. Z.3), zarovnání hranice 
zastavitelné plochy. 
plocha I/P.1 – není vyhodnocena jako zábor ZPF, jedná se o plochu přestavby, která leží uvnitř zastavěného území obce, 
její celkový rozsah je 0,79 ha 
 
 
Vyhodnocení záboru pro koridor pro trasu stezky pro pěší a cyklisty (liniová stavba technické infrastruktury) odborným 
odhadem (ozn. I/KO1): 
délka osy:    1080 m 
délka osy ve II. tř. ochrany    320 m 
délka osy ve III. tř. ochrany    760 m 
Předpokládaná šířka záboru:   8 m 
celkový zábor pro koridor: 1080 x 8 = 8640 m2 = 0,86 ha 
zábor ve III.tř. ochrany: 2560 m2 = 0,26 ha 
zábor ve IV. tř. ochrany: 6080 m2 = 0,60 ha  
 
Odůvodnění odnětí ZPF v zastavitelných plochách a ostatních lokalitách: (viz. kapitola i) Komplexní zdůvodnění 
navrhovaného řešení). 
 
Vyhodnocení záboru ZPF pro plochy změn v krajině (např. z důvodu trasování prvků ÚSES a úpravy hranice řešeného 
území v souvislosti s KPÚ na sousedícím k.ú.): 
 

označení 
záboru 

způsob využití plochy 
celkový 
 zábor 
 ZPF (ha) 

zábor ZPF podle druhu pozemku (ha) 
zábor ZPF podle tříd ochrany 

(ha) 
investice do 

půdy (ha) 

orná půda 

chm
elnice 

vinice 

zahrady 

ovoc. sady 

trvalé travní 
porosty 

I. II. III. IV. V. 

I/N.1 NP – pl. přírodní krajinné zel. 0,191 0,191       0,191     

zábor pro zeleň celkem: 0,191 0,191            0,191       
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• Snížení záborů ZPF v platném ÚP Bukovka Změnou č.1: 
 
o lokalita Z.10 – část se v rámci aktualizace hranice zastavěného území ve Změně č.1 stala součástí 

zastavěného území  – odečet 0,12 ha (část plochy byla ponechána jako zastavitelná v zastavěném území 
– 0,202 ha) 

o lokalita P.1 – v rámci řešení Změny č.1 byla vypuštěna z řešení, původní rozsah záboru ZPF – 0,536 ha 
 
 
 
Pozemky určené k plnění funkcí lesa: 
 

• Řešení Změny č.1 se nedotýká pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
  

• Změnou č.1 není vymezována žádná plocha pro zalesnění. 
 
 
o) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
 

V průběhu řízení (veřejného projednání) o Změně č.1 ÚP Bukovka nebyla uplatněna žádná námitka. 

Zpracoval pořizovatel.  
 
 
p) Vyhodnocení připomínek 
 

Na základě oznámení zveřejnění návrhu Změny č.1 ÚP Bukovka v rámci společného projednání byla uplatněna 1 
připomínka- připomínce bylo vyhověno. 

V rámci veřejného projednání nebyla uplatněna žádná připomínka. 

Zpracoval pořizovatel.  
 
 
 
q) Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu připojené 

grafické části 
 
II. Odůvodnění Změny č.1 Územního plánu Bukovka 
II.A – textová část odůvodnění Změny č.1 územního plánu 
II.B – grafická část:  II.B1 Koordinační výkres       1:5000 

         II.B3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  1:5000 
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investice do půdy
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Poučení 
 

Proti Změně č.1 územního plánu Bukovka  vydané formou opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ………………………...................………     …………………….................................. 
     místostarosta obce Bukovka                      starostka obce Bukovka 
 
 
  
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.
       
 
 


