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Vyhodnocení vlivů koncepce - Územního plánu Dašic na životní prostředí pro 
účely posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí  

 
 

Vypracováno dle přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb. k § 19 odst. 2 zákona o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon)  

 
 

0. Úvodem o územním plánu  
 
Toto hodnocení bylo vypracováno na základě objednávky Atelieru „AURUM“ s.r.o., Pardubice, 
ze dne 6.7.2010 telefon : 466 612 213 – 4 , e-mail: aurum@aurumroom.cz  
Zpracovatelem vyhodnocení strategického dokumentu je Ing. Jiří Klicpera CSc., Gočárova 615, 
Lázně Bohdaneč, tel. +420 602 649 164, fax 466 921 106, E-mail: klicpera@iol.cz , oprávněná 
osoba podle zák. 100/2001 Sb. – číslo osvědčení 16 091/4310/OEP/92, prodlouženo rozhodnutím 
č.j. 53122/Env/06 ze dne 1.8.2006 do 31.12.2011.  
 

0.1 Identifikace obce:  
IČ: 00273481 
Město Dašice   
Komenského 25   
533 03 Dašice ,  
tel. 466 799 411  obec.dasice@volny.cz  www.dasice.cz  
Kód obce: 02479 1 
IČZÚJ: 574899 
Katastrální území Dašice, Zminný, Prachovice u Dašic   
Pořizovatelem ÚP je Městský úřad Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice ve spolupráci se 
zastupitelem města Mgr. Petrem Zikmundem, Město Dašice, Komenského 25, 533 03  
Zpracovatelem ÚP je Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice 
Finanční úřad: Finanční úřad v Pardubicích  
Pověřený úřad: Pardubice  
Stavební úřad: Dašice  
Matriční úřad: Dašice 
Pověřený úřad s rozšířenou pravomocí: Pardubice 
 
Zastupitelstvo města Dašice rozhodlo na svém zasedání dne 20. 9. 2007 podle § 6 odst. 5 písm. a) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) o pořízení územního plánu Dašice. 
Zastupitelstvo města Dašice určilo na svém zasedání dne 3.12.2008 podle § 6 odst. 5 písm. f) 
stavebního zákona zastupitele Mgr. Petra Zikmunda jako osobu, která bude spolupracovat 
s pořizovatelem. Zadání bylo s úpravami schváleno zastupitelstvem města po projednání dne 
27.5.2010 usnesením č. Z 016/2010  
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Návrh zadání byl zpracován v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona a v rozsahu § 11 a 
přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 
 
Pro zpracování hodnocení je třeba splnit zejména následující podmínky: 

• Zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí může být pouze osoba k tomu 
oprávněná podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. 

• Vyhodnocení musí být zpracováno podle přílohy zákona 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu s doplněním o návrh stanoviska orgánu posuzování vlivu na 
životní prostředí. 

• Oblasti, na které bude zejména kladen důraz: Vyhodnocení vlivu na krajinný ráz, na půdní 
a vodní poměry, dotčená ochranného pásma a povodňová ochrana  

• Byl vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality, včetně PO Komárov, (kód 
CZ0531013) vymezenou v nařízení vlády č. 679/2004 Sb., ve kterém se vymezuje Ptačí 
oblast Komárov – není třeba vyhodnocení autorizovanou osobou pro systém Natura 2000.  

0.2 Hlavní cíle a požadavky 
 
Hlavním požadavkem je vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení, výrobu a podnikání 
a navazující veřejnou infrastrukturu. 
Dále pak: 

• vymezení koridoru rychlostní silnice R35, 
• prověření a navržení dopravního napojení na rychlostní silnici R35 a její křížení se 

stávajícími komunikacemi a plochami, 
• přehodnocení rozsahu a zjednodušení funkčních ploch vymezených stávající územně 

plánovací dokumentací obce, 
• aktualizace zastavěného území a zastavitelných ploch, 
• zapracování požadavků vyplývajících z PÚR ČR a územně plánovací dokumentace 

vydané Pardubickým krajem. 
Cílem je nastolit předpoklady pro stabilizování počtu obyvatel a zlepšení jejich životního a 
ekonomického prostředí. 
 

0.3 Obsah zadání  
 
a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace 
vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů 
Zapracovat a zpřesnit požadavky vyplývající z PÚR ČR 2008 (schválena usnesením vlády ČR č. 
929 ze dne 20. 7. 2009), zejména: 

• v souvislosti s tím, že řešené území patří do rozvojové oblasti OB4 – Rozvojová oblast 
Hradec Králové/Pardubice, dále do koridoru dopravní infrastruktury ŽD7, R35a a IV-Ž, 

• čl. 16 – Při stanovení způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat 
přednost komplexním řešením před uplatňováním jednotlivých hledisek a požadavků, 
které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území 
je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a 
hospodářského rozvoje území. 
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• Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i 
jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, plocha koridorů 
vymezených v PÚR ČR. 

• čl. 25 – Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před 
potencionálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze 
atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. 

• čl. 26 – vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich jen ve 
zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné 
plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových vod. 

• čl. 80 – Úkoly územního plánování: b) příslušné kraje a obce zajistí územní ochranu 
vymezených koridorů a ploch, c) příslušné kraje a obce postupují při pořizování územně 
plánovací dokumentace v souladu s kritérii a podmínkami pro rozhodování o změnách v 
území  

Zapracovat a zpřesnit požadavky vyplývající ze ZÚR Pk (schváleny usnesením Zastupitelstva 
Pardubického kraje usnesením č. Z/170/10 dne 29.4.2010), zejména: 

• rozvojová oblast OB4 – Rozvojová oblast Hradec Králové/Pardubice, 
• čl. 12 a 13, čl. 18, čl. 82 
• D01 – rychlostní silnice R35 se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami vč. 

mimoúrovňových křižovatek s napojeními na stávající silniční síť, 
• D47 – přeložka silnice II/322 Dašice, 
• U21 – regionální biocentrum RBC 1748 Loučná, 
• U55 – regionální biokoridory RK 1281 Loučná – Halda, 
• U57 - regionální biokoridor 1339 Platěnsko – Loučná, 
• Požadavek na územní rezervu pro průplav D-O-L 
• Návrh koordinovat s vydanými územními plány sousedních obcí, zejména řešit propojení 

liniové veřejné infrastruktury a ÚSES 
Žádný regulační plán, který by zahrnoval pozemky na území obce, nebyl dosud Pardubickým 
krajem vydán. 
 
b) požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů 

Z ÚAP vyplývají následující požadavky: 

• Respektovat limity využití území na území obce, zejména 
o silnice II. a III. třídy, vč. ochranných pásem (OP) 
o železniční dráha a vlečka, vč. OP 
o průplav D-O-L 
o letiště Pardubice a jeho ochranná pásma (vzletových a přistávacích prostorů) 
o cyklotrasy, cyklostezky 
o městská památková zóna 
o nemovité kulturní památky - rejstříkové  
o historicky významné stavby, významná stavební dominanta 
o území s archeologickými nálezy (naleziště) 
o Ptačí oblast Komárov (soustava NATURA 2000) 
o ÚSES:  
o oblast krajinného rázu 
o vzdálenost 50 m od okraje lesa 
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o záplavové území (Loučná), aktivní zónu 
o investice do půdy  
o technickou infrastrukturu (vodovod, kanalizace, elektro, plynovod, komunikační 

vedení, vč. OP a BP) 
o radioreleovou trasu 
o objekty důležité pro obranu státu, vč. OP 
o objekt CO 
o zóny havarijního plánování 
o jiná OP 
o Respektovat RURÚ 
o Vytvořit územní podmínky pro využití silných stránek a příležitostí 
o Vytvořit územní podmínky pro řešení slabých stránek a hrozeb 

 

0.4 Vymezení území  
V řešeném území územního plánu Dašic je zastavěné území tvořeno několika dílčími 
zastavěnými územími. Ty jsou tvořeny především kompaktní zástavbou sídel a areálů, drobné 
(izolované) plochy zastavěného území v krajině jsou výjimkou. Dominantní postavení má město 
Dašice. V řešeném území jsou další 4 resp. 3 sídla, protože od Dašic severozápadně položené 
Velkolánské je v podstatě již srostlé s městem a společně tvoří jedno zastavěné území. 
 
Jihovýchodně od Dašic na řece Loučné leží Prachovice, západně od Dašic sídlo Zminný a 
severovýchodně od Zminného Malolánské. Dalšími zastavěnými územími jsou: lokalita "Pod 
Dubem" (areál bydlení) západně od sídla Zminný, výrobní areál jihozápadně od Dašic (na okraji 
řešeného území), dále pak samoty u řeky Loučné mezi Dašicemi a Prachovicemi a několik 
drobných zastavěných území v jinak neurbanizované krajině. 
 
Zastavěné území Dašic je v centrální části tvořeno zachovanou původní měšťanskou zástavbou 
(pozdně rokokové a klasicistní objekty). Od roku 1990 je městskou památkovou zónou. Kolem 
historické zástavby vznikly novodobé čistě obytné lokality a rozsáhlé areály s výrobní resp. 
specifickou (kasárna, sádky) funkcí. Zcela a úplně byl v poslední době přestavěn areál bývalého 
pivovaru. Nová zástavba rodinnými domky se posunula směrem jižním k Moravanům. 
Problematické bylo využití kasáren po odchodu armády a potíže byly mezi obyvatelstvem 
s produkcí v areálu firmy Kataforesis.  
 
Zastavěné území je vymezeno k datu 11/2010 a je vyznačeno ve všech grafických přílohách 
územního plánu (s výjimkou výkresu širších vztahů) v souladu s platnou legislativou. Hranice 
zastavěného území v místech, kde nedošlo k podstatným změnám, většinou kopíruje hranici 
intravilánu. Rozšířena byla o lokality nové zástavby, především obytné, o areály výroby a 
zemědělství a plochy, které svým způsobem užívání souvisí s přilehlými zastavěnými plochami a 
areály. 
 
Výchozím podkladem pro vymezení hranice zastavěného území byly především údaje katastru 
nemovitostí a vlastní průzkum v terénu. 
 
Hlavní údaje o obci  
Počet obyvatel: 1777 



ING. JIŘÍ KLICPERA CSC. – INŽENÝRSKÁ EKOLOGIE   SEA ÚP DAŠICE  6 

Výměra: 1772,65 ha 
Hustota: 100,25 ob./km2 
Počet částí obcí: 5  
Počet obyvatel v produktivním věku: 1236  
(údaje dle ISÚ k 1.1.2004) zdroj: http://www.isu.cz/uir/scripts/platnost.asp  
 

0.5 Obsah předloženého návrhu ÚP  

0.5.1 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot  
 
Priority a zásady koncepce rozvoje v řešeném území, cíle ochrany hodnot a jejich rozvoj:  

� stabilizování a rozvoj hlavních sídlotvorných funkcí v sídlech – bydlení, občanské 
vybavenosti, výroby a podnikání, veřejných prostranství a sídelní zeleně 

� vytvoření podmínek pro udržitelný rozvoj –  resp. pro rozvoj jeho pilířů (ekologický, 
sociální, ekonomický) – vymezovány jsou plochy změn pro urbanizované funkce (bydlení, 
občanskou vybavenost, veřejná prostranství,  funkci smíšenou obytnou, výrobu, smíšenou 
výrobu), pro veřejnou infrastrukturu (technická vybavenost, systém dopravní 
infrastruktury) a pro systém sídelní zeleně. Rozvoj ve formě růstu efektivity využívaní je 
přirozeně možný i ve stabilizovaných plochách. Současně jsou chráněny, stabilizovány a 
rozvíjeny přírodní a krajinné hodnoty území.  

� ochrana stávajících architektonických a urbanistických hodnot v území  

� ochrana kulturního dědictví (městská památková zóna, nemovité památky, památky 
místního významu, archeologického dědictví) 

� ochrana prvků všech úrovní územního systému ekologické stability 

� ochrana systému sídelní zeleně 

� zachování krajinného rázu, ochrana přírodních hodnot v území – vytvoření podmínek pro 
obnovu a regeneraci přírodního prostředí, ochranu a posílení ekostabilizačních funkcí 
v řešeném území, respektování Ptačí oblasti 

� vytvoření podmínek pro záměry a ochranu hodnot vyplývajících z nadřazené územně 
plánovací dokumentace  

� ochrana kompaktního charakteru sídel a stanovení podmínek zajišťujících přiměřený a 
postupný rozvoj zástavby 

� řešení průchodu rychlostní silnice řešeným územím – využití přínosů tohoto záměru a 
současná eliminace jeho negativních dopadů 

� snížení negativních dopadů z průjezdné dopravy – přeložky silnice (II. třídy) mimo sídla a 
navazující opatření 

� změna využití areálu bývalých kasáren – přestavbová plocha 

� stanovení podmínek pro vhodné formy rekreačního využití krajiny 

� vytvořit podmínky pro rozvoj technické infrastruktury  
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0.5.2 Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a 
systém sídelní zeleně 

0.5.2.1 Urbanistická koncepce  
Zásady urbanistické koncepce platné pro celé řešené území: 
 

� Bude zachována polycentrická struktura osídlení. 

� Kromě vymezených zastavitelných ploch je možná výstavba uvnitř zastavěného území, 
pokud splní podmínky, že zamýšlený záměr: 

− je v souladu se stanovenými podmínkami funkčního využití ploch s rozdílným 
způsobem využití pro plochu, 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 
− není v rozporu se zásadami ochrany přírody a krajiny 

� Zastavitelné plochy (plochy změn) jsou vymezovány v návaznosti na zastavěné území  a 
v místech s vyhovujícím napojením na dopravní i technickou infrastrukturu, při 
respektování limitů a ostatních omezujících vlivů. 

� V jednotlivých lokalitách změn jsou stanoveny základní parametry prostorového řešení 
zástavby. 

� V zastavitelných plochách většího plošného rozsahu je navržena etapizace výstavby – z 
důvodu postupného a koncepčního rozvoje zástavby (zabránění vzniku proluk mezi 
stávající zástavbou a zástavbou nově vznikající. 

� Nové lokality pro bydlení – zastavitelné plochy jsou vymezovány především pro stavby 
individuálního bydlení v rodinných domech. 

� Nové stavby pro bydlení navazující na stávající zástavbu a nové stavby lokalizované 
uvnitř ploch stávající zástavby budou na ni svým charakterem (hmotové řešení staveb, 
podlažnost, převažující typ zastřešení apod.) navazovat.  

� Charakter architektonického řešení nové zástavby pro bydlení (tvarosloví, hmotové 
řešení) bude vždy jednotný pro každou jednotlivou ucelenou lokalitu. 

� Územní plán respektuje stávající zařízení občanského vybavení – jsou vymezeny 
samostatnou plochou s rozdílným způsobem využití, do dalších funkčních ploch mohou 
být zařazeny jen v souladu s podmínkami využití ploch (do funkcí, jejichž podmínky to 
umožňují).   

� Komerční velkoplošná zařízení a areály výroby (s vysokými nároky na dopravu) budou 
realizována v dosahu komunikačního systému tak, aby nežádoucí dopravou nebyly 
zatěžovány obytné části sídel. 
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� Respektovány a dle potřeby intenzifikovány jsou stávající plochy a zařízení sloužící 
volnočasovým aktivitám, sportu a rekreaci.  

� Jsou respektovány stávající plochy areálů pro výrobní aktivity, některé jsou rozšiřovány. 
V souladu s podmínkami využití ploch je možná jejich intenzifikace z důvodu efektivního 
využití ploch současných areálů. Tato zásada je podpořena navržením areálu bývalých 
kasáren k funkční a prostorové přestavbě.  Výrobní aktivity budou pro svou činnost 
přednostně využívat stávajících areálů, vždy způsobem, který neohrozí životní a obytné 
prostředí.    

� V plochách bydlení v rodinných domech je přípustná integrace drobných výrobně 
obslužných aktivit (řemesla, zemědělská výroba) bez negativních vlivů na okolní obytné 
prostředí. 

� Před nežádoucí výstavbou budou chráněny centrální prostory sídel, které jsou vymezeny 
jako plochy veřejných prostranství a plochy zeleně na veřejných prostranstvích. 

� Vnitrosídelní zeleň bude chráněna a obnovována v současném rozsahu – především  
v plochách návsí, veřejných prostranství, parků a parkově upravených ploch, ploch 
vyhrazené zeleně (zahrad) na obvodu historické části města Dašice, její funkce v sídlech, 
především ve městě Dašice bude posilována. 

� Okraje zastavěného území směrem do krajiny budou i v navrhovaných lokalitách pokud 
možno tvořeny užitkovými a okrasnými zahradami se stromovou zelení a budou z důvodu 
posílení krajinného rázu a dálkových pohledů vytvářet přirozený rámec sídel.  

� Územní plán vytváří podmínky pro významné posílení složky rekreace – vymezuje 
plochy rekreační zeleně (především v Dašicích), využívá pásy izolační zeleně podél tras 
dopravní infrastruktury pro možnost vytvoření systému tras využitelných např. pro 
cyklisty a bruslaře (i pěší) a zapojit řešené území do systému cyklostezek a cyklotras 
v širším území. 

� Pro odvedení průjezdné dopravy ze zastavěného území je vymezen koridor resp. 
zastavitelná plocha pro vedení obchvatů silnice II. třídy. Vymezen je koridor pro 
nadřazenou rychlostní silnici a MÚK Dašice. 

� Územní plán vymezuje plochy územních rezerv pro záměry dle nadřazené ÚPD (pro trasu 
D-O-L, VVTL plynovod apod.) a pro případné korekce tras nadřazené dopravní 
infrastruktury - rychlostní komunikace a komunikace II. třídy. 

� Územní plán prověřil doplnění systému stávající technické infrastruktury a případně 
navrhl jeho  doplnění resp. rozšíření systémů inženýrských sítí do rozvojových lokalit.  

� Pro zlepšení prostupnosti území vyznačuje územní plán turistické i cyklistické cesty a 
vymezuje ostatní účelové komunikace, které procházejí územím. V tomto smyslu budou 
dál upravována i veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně v sídlech. 

� Vymezeny jsou plochy pro skladebné prvky systému ekologické stability na regionální a 
lokální úrovni, včetně linií interakčních prvků. Územní plán svým řešením vytváří 
podmínky pro posílení vazeb vnitrosídelní zeleně s krajinnou zelení v souladu se 
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systémem ekologické stability, jehož skladebné prvky územní plán vymezuje jako 
závazné včetně ochranného režimu. 

� Územní plán navrhuje do krajiny prvky liniové zeleně, lemující vodoteče a cesty v krajině 
(nenarušení systému obhospodařování zemědělské půdy), vymezuje plochy smíšené 
krajinné zeleně s převahou trvalých travních porostů pro zvýšení retenční schopnosti 
krajiny a posílení ekostabilizačních funkcí krajiny, chrání cenná území v krajině, doplňuje 
plochy krajinné zeleně pro založení skladebných částí ÚSES. 

� Chráněny jsou plochy lesa, vymezeny jsou jako samostatná plocha s rozdílným způsobem 
využití. Do vzdálenosti 50m od hranice lesa nebudou umisťovány aktivity, které by byly 
s tímto limity v rozporu.  

� V řešeném území není přípustné zřizovat: 

o stožáry větrných elektráren  
o fotovoltaické elektrárny s výjimkou umisťování panelů: 

- na střechách objektů v rovině střešní. Toto neplatí pro historické jádro města 
Dašice, kde umisťování fotovoltaických panelů je nepřípustné.  

- ve výrobních areálech na střechách objektů obecně.  
 

� V aktivní zóně záplavového území toku Loučné nejsou navrhovány zastavitelné plochy 
s výjimkou rozvoje dopravního systému. 

� V koridorech dopravních staveb budou realizována opatření ke snížení negativních vlivů 
dopravy na životní prostředí včetně ploch izolační zeleně, které budou následně zapojeny 
do systému zeleně v řešeném území. 

 
 

0.5.2.2 Specifické zásady pro jednotlivá sídla:  
 
DAŠICE  
 

� Z hlediska (funkčního) využití ploch je město Dašice rozvíjeno jako sídlo s hlavní funkcí 
bydlení s podílem výrobních aktivit, volnočasových aktivit a odpovídající nabídkou 
občanského vybavení. 

� Územní plán vytváří podmínky pro zachování urbanistické struktury sídla a její vhodné 
doplnění vymezením ploch přestaveb v rámci zastavěného území. Cílem je doplnění 
skladby ploch s rozdílným způsobem využití dle aktuálních potřeb a nabídnout 
alternativní způsob rozvoje k nežádoucímu extenzivnímu rozvoji sídel na úkor krajiny. 

� V centrální části Dašic je zastoupeno bydlení s charakterem smíšeného bydlení 
městského, dále od centra jsou ve městě lokality bydlení v bytových domech a bydlení 
individuální v rodinných domech příměstského charakteru. Rozvoj bydlení v podobě 
zastavitelných a přestavbových ploch respektuje a rozvíjí tuto filosofii (postupný přechod 
od bydlení městského charakteru v centrální části k individuálnímu bydlení v okrajových 
částech sídla).  
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� Územní plán vytváří podmínky pro významné posílení složky vnitrosídelní zeleně, 
především zeleně na veřejných prostranstvích a posiluje tím městských charakter sídla.  

 
ZMINNÝ A MALOLÁNSKÉ  
 

� Jako hlavní funkce těchto sídel je stabilizováno a rozvíjeno bydlení (bez dělení na bydlení 
trvalé a rekreační) ve formě bydlení v rodinných domech příměstského charakteru a 
smíšené bydlení venkovského charakteru především v místech původní zástavby (s 
možností umístění doplňkových staveb chovatelského a pěstitelského zázemí pro 
samozásobení). 

� V lokalitách charakteru venkovského bydlení budou realizovány stavby se sklonitými 
střechami (např. sedlové, sedlové s polovalbou), směr hřebene střechy, materiály, 
barevnost budou vycházet z  poměrů v lokalitě (převládajících). (Výjimečně 2 n.p. – jako 
individuální architektonická řešení příbuzného charakteru vždy pro ucelenou lokalitu 
uvnitř sídla – ne na okrajích v kontaktu s okolní krajinou.) 

� V lokalitách charakteru příměstského bydlení v sídle budou upřednostňovány střechy 
sklonité v návaznosti na převládající charakter stávající zástavby. 

 
PRACHOVICE  
 

� Jako hlavní funkce tohoto sídla je stabilizováno a rozvíjeno bydlení (bez dělení na bydlení 
trvalé a rekreační) ve formě bydlení v rodinných domech venkovského charakteru s 
možností umístění doplňkových staveb chovatelského a pěstitelského zázemí pro 
samozásobení. 

� V lokalitách venkovského bydlení budou realizovány stavby se sklonitými střechami 
(např. sedlové, sedlové s polovalbou), směr hřebene střechy, materiály, barevnost budou 
vycházet z typických znaků zástavby v sídle. (Výjimečně 2 n.p. – jako individuální 
architektonická řešení příbuzného charakteru vždy pro ucelenou lokalitu uvnitř sídla – ne 
na okrajích v kontaktu s okolní krajinou.) 

 
LOKALITA "POD DUBEM"  
 

� Hlavní funkcí v této lokalitě je „čisté“ bydlení ve formě bydlení v rodinných domech 
příměstského charakteru. 

� V lokalitě je uplatněn specifický způsob organizace zástavby, která zůstává zachována a 
bude dokončena zástavba v prolukách. 
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0.5.2.3 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby  
 
Plochy změn jsou v územním plánu děleny na rozvojové plochy a plochy přestavby.  
V případech, kdy je záměr – rozvojová lokalita - složen z několika dílčích rozvojových ploch 
resp. z různých ploch s rozdílným způsobem využití, jsou tyto jednotlivé plochy označovány a 
popisovány samostatně (příslušnost jednotlivých zastavitelných ploch k záměru – rozvojové 
lokalitě je patrná z číselného označení zastavitelné plochy, resp. skupiny zastavitelných ploch).  
 
 
a. ETAPIZACE VÝSTAVBY  
 

1. Etapizace výstavby je stanovena pro rozvojové lokality (zastavitelné plochy): Z09 (Z09a-
h), Z12, Z13 (Z13a,b), Z15 (Z15a,b), Z21, Z22 (Z22a,b), Z24 (Z24a,b,c), Z25, Z26.  

 
2. Stanovení podmínek etapizace výstavby pro jednotlivé rozvojové lokality, resp. skupiny 

zastavitelných ploch: 
 

� Z09  
- etapizace bude stanovena územní studií, která tuto lokalitu rozdělí do dílčích 

logických částí resp. etap výstavby.  
 

� Z12, Z13   
- výstavba v zastavitelné ploše Z13a bude zahájena po zahájení výstavby v 

lokalitě Z12, nebo současně s ní 
 
� Z15  

- etapizace bude stanovena územní studií, která tuto lokalitu rozdělí do dílčích 
logických částí resp. etap výstavby.  

 
� Z21, Z22, Z24, Z25, Z26  

- každá z těchto rozvojových lokalit, resp. zastavitelných ploch je jednou etapou, 
jejichž realizační návaznost (postup a pořadí výstavby) je definována takto: 

 
1. Pořadí etap (zastavitelných ploch), v jakém bude zahajována výstavba v 

jednotlivých zastavitelných plochách, není územním plánem Dašic 
stanoveno. Územní plán nestanovuje lokalitu, v které bude výstavba 
zahájena jako první v pořadí. 

2. Výstavba v každé následující etapě po první etapě bude  zahájena až v 
době, kdy bude zahájena výstavba objektů na min. 70% plochy etapy 
předchozí etapy a min. 40% z nich bude dokončeno.  

3. Výstavba v lokalitě Z21 bude zahájena později něž výstavba v lokalitě Z22 
(není podmínkou, že bude v pořadí ihned po Z22) za dodržení podmínek 
stanovených v bodě 2. 
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4. Výstavba v lokalitě Z25 bude zahájena později něž výstavba v lokalitě Z24 
(není podmínkou, že bude v pořadí ihned po Z24) za dodržení podmínek 
stanovených v bodě 2. 

5. Pokud územní studie (v lokalitách pro které je podmínka jejího zpracování 
stanovena) navrhne dílčí etapizaci v zastavitelných plochách, realizace 
bude  postupovat vždy ve směru od stávající přilehlé zástavby. 

6. Výstavba v těchto lokalitách je mimo stanovenou etapizaci možná za 
předpokladu splnění těchto podmínek: 

• Záměr je v souladu s řešením územní studie  
• Záměr navazuje na zastavěné území  
• Záměr navazuje na stávající nebo v souladu s územní studií 

vybudovanou dopravní  a technickou infrastrukturu  
 

� R8 
- Plocha územní rezervy severně resp. západně od komunikace (směrem 

k zástavbě města Dašice) bude po stabilizaci trasy resp. po realizaci 
komunikace využita pro výsadby pásu zeleně s izolační funkcí. Ten bude 
zapojen do městského sportovně rekreačního okruhu – zeleň se stezkami pro 
pěší, cyklisty a bruslaře) 

 
 
b. ZASTAVITELNÉ PLOCHY  
Společná lokální podmínka pro všechny zastavitelné plochy (resp. celé území obce) leží v území 
s archeologickými nálezy. Pro dále uvedené lokality jsou vymezena zvláštní opatření.  
 
LOKALITY S PŘEVLÁDAJÍCÍ FUNKCÍ BYDLENÍ  
Lokalita Z03  
Z03 lokalizace severní část Dašic, východně od Loučné, volný prostor mezi stávající zástavbou  
funkční vymezení BI – bydlení v rodinných domech - příměstské  
specifikace hlavního využití - stavby RD o 1NP s využitým podkrovím, výjimečně 2NP  
lokální podmínky: do ZP zasahuje pásmo 50m od hranice PUPFL  
část plochy je meliorována  
jižní část plochy leží v UAN2, při řešení zástavby v lokalitě bude zohledněn kontakt se 
záplavovým územím -terén v lokalitě bude upraven nad hladinu Q100, případně jednotlivé 
objekty budou výškově osazeny tak, aby úroveň podlahy 1NP byla v úrovni 300mm nad hladinou 
Q100. Řešení lokality (zástavba a terénní úpravy) nesmí významně ovlivňovat odtokové poměry 
v území.  
 
Lokalita Z08  
Z08 lokalizace západní část Dašic, západně od stávajícího areálu výroby, mezi stávající 
zástavbou podm. zprac. ÚS - lokalita bude prověřena území studií vodohospodářských poměrů  
funkční vymezení BI – bydlení v rodinných domech - příměstské  
specifikace hlavního využití stavby RD o 1NP s využitým podkrovím  
lokální podmínky: 
dotčena stávajícím vedením vodovodu, při jižním okraji kontakt s BP stávajícího plynovodu, leží 
v pásmu havarijního plánování (plynovod) při řešení zástavby v lokalitě bude zohledněn kontakt 
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se záplavovým územím -terén v lokalitě bude upraven nad hladinu Q100, případně jednotlivé 
objekty budou výškově osazeny tak, aby úroveň podlahy 1NP byla v úrovni 300mm nad hladinou 
Q100. Řešení lokality (zástavba a terénní úpravy) nesmí významně ovlivňovat odtokové poměry 
v území  
 
Lokality Z19 a Z20  
lokalizace severní okraj Prachovic, plocha mezi stávající zástavbou podmínkou zpracovatele ÚS 
není stanovena funkční vymezení BV – bydlení v rodinných domech -venkovské  
specifikace hlavního využití - stavby RD o 1NP s využitým podkrovím  
lokální podmínky po realizaci severním směrem navrhované rychlostní silnice mohou být ZP 
ovlivněny hlukem z dopravy na této komunikaci.  
etapizace není stanovena  
 
LOKALITY S PŘEVLÁDAJÍCÍ FUNKCÍ SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
P01 a, b  
lokalizace západní část Dašic, bývalý areál kasáren 
funkční vymezení  SM - plochy smíšené obytné městské 

ZO – zeleň ochranná a izolační 
specifikace hlavního využití: funkční a prostorová přeměna areálu bývalých kasáren na využití 
smíšené obytné 
 
 
LOKALITY S PŘEVLÁDAJÍCÍ FUNKCÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  
 
lokalita Z05  
funkční vymezení OH – občanské vybavení - hřbitovy  
PVu -veřejná prostranství -uliční prostory - parkoviště pro návštěvníky areálu hřbitova,  
je třeba respektovat pietní ochranu stávajícího hřbitova  
 
Lokalita Z14  
Lokalizace jižní okraj Dašic funkční vymezení OK – občanské vybavení - komerční zařízení  
specifikace hlavního využití - stavby komerčních zařízení o max. výšce odpovídající 4NP běžné 
bytové zástavby  
dotčena silničním OP, leží v pásmu havarijního plánování (železnice, únik toxických látek)  
dotčena nadzemním vedením elektro  
 
 
LOKALITY S PŘEVLÁDAJÍCÍ FUNKCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  
 
Lokalita Z31  
Lokalizace východní část sídla Zminný  
funkční vymezení DSk -dopravní infrastruktura silniční -komunikace  
specifikace hlavního využití silnice II. třídy  
lokální podmínky částečně meliorováno  
 
lokalita Z32  
Z32 lokalizace jižně a východně od Dašic  
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funkční vymezení DSk -dopravní infrastruktura silniční -komunikace  
specifikace hlavního využití - silnice II. třídy -obchvat města  
protihluková opatření - lokální podmínky  
částečně meliorováno částečně v záplavovém území  
 
lokalita Z33  
Z33a-e lokalizace severovýchodní část řešeného území se směru severozápad -jihovýchod  
funkční vymezení DSk -dopravní infrastruktura silniční -komunikace  
specifikace hlavního využití rychlostní silnice R35  
lokální podmínky částečně meliorováno etapizace není stanovena  
 
lokalita Z34  
Z34a-c lokalizace severovýchodně od Dašic  
funkční vymezení DSk -dopravní infrastruktura silniční -komunikace  
specifikace hlavního využití - rychlostní silnice R35, silnice II. třídy -součást mimoúrovňové 
křižovatky, lokální podmínky - částečně meliorováno  
 
lokalita Z38  
Z38 lokalizace východní okraj centrální části Dašic  
funkční vymezení DSg -dopravní infrastruktura silniční – doprava v klidu  
specifikace hlavního využití - parkoviště  
lokální podmínky - leží v záplavovém území  
 
PLOCHY PŘESTAVBY  
LOKALITY S PŘEVLÁDAJÍCÍ FUNKCÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  
 
lokalita Z37  
Z37 lokalizace severně od Dašic  
funkční vymezení TO -technická infrastruktura -plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s 
odpady  
specifikace hlavního využití - čistírna odpadních vod  
 
P01d lokalizace západní část Dašic  
funkční vymezení TO – technická infrastruktura – nakládání s odpady  
specifikace hlavního využití - funkční a prostorová přeměna části areálu bývalých kasáren na 
sběrný dvůr  
 
LOKALITY VÝROBY  
Lokalita Z04 
lokalizace severní část Dašic 
funkční vymezení: VS - plochy smíšené výrobní 
specifikace hlavního využití: stavby výrobních a podnikatelských provozoven o max.výšce 
odpovídající 3NP běžné bytové zástavby 
dopravní obsluha areálu bude vedena ze severu,z přilehlé komunikace III. třídy 
lokální podmínky: Jižní část lokality je dotčena rozsahem záplavového území 
etapizace není stanovena 
 



ING. JIŘÍ KLICPERA CSC. – INŽENÝRSKÁ EKOLOGIE   SEA ÚP DAŠICE  15 

Lokalita Z 06 a,b  
lokalizace severovýchodní okraj Dašic 
funkční vymezení VD - výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba 
specifikace hlavního využití: stavby výrobních provozoven o max. výšce odpovídající max. 3NP 
běžné bytové zástavby 
lokální podmínky: Případné negativní důsledky provozovaných činností neovlivní sousední 
obytné plochy resp. nepřesáhnou hranice areálů. Jižní resp. jihozápadní okraj lokality bude 
doplněn uvnitř areálu pásem izolační zeleně  
 
Lokalita Z11 a.b  
Lokalizace: jihozápadní okraj Dašic 
funkční vymezení  VD - výroba a skladování - drobná řemeslná výroba  

VL - výroba a skladování - lehký průmysl 
specifikace hlavního využití: stavby výrobních provozoven o max. výšce odpovídající 3NP běžné 
bytové zástavby 
pokud bude lokalita realizována po částech, směr výstavby bude probíhat postupně od severu k 
jihu (od stávající zástavby) 
lokální podmínky: bez omezení  
 
Lokalita Z12, Z13 a, b  
lokalizace jižní okraj Dašic 
funkční vymezení: VL - výroba a skladování - lehký průmysl 
specifikace hlavního využití: stavby výrobních provozoven o max. výšce odpovídající 4NP běžné 
bytové zástavby 
lokální podmínky: bez omezení  
 
Lokalita Z27  
lokalizace jihovýchodní okraj sídla Zminný 
funkční vymezení  VD - výroba a skladování - drobná řemeslná výroba 
specifikace hlavního využití: stavby výrobních provozoven o max. výšce odpovídající 2NP běžné 
bytové zástavby 
lokální podmínky: bez omezení  
 
LOKALITY S PŘEVLÁDAJÍCÍ FUNKCÍ VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  
Lokalita P 01c  
lokalizace západní část Dašic 
funkční vymezení:  VD – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba 
specifikace hlavního využití: funkční a prostorová přeměna areálu bývalých kasáren na využití 
smíšené výrobní  
lokální podmínky: bez omezení  
 
LOKALITY S PŘEVLÁDAJÍCÍ FUNKCÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  
Lokalita P 01d 
lokalizace západní část Dašic 
funkční vymezení:   TO – technická infrastruktura – nakládání s odpady 
specifikace hlavního využití: funkční a prostorová přeměna části areálu bývalých kasáren na 
sběrný dvůr, lokálně bez omezení  
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0.5.2.4 Systém sídelní zeleně  
 

• Systém sídelní zeleně je propojen se systémem ekologické stability. 

• Páteří zeleně v Dašicích je břehová doprovodná zeleň podél toku Loučné (regionální 
biokoridor) 

• Respektovány jsou územní plánem stávající plochy veřejné resp. vnitrosídelní zeleně 
v sídlech. Územní plán je chrání tím, že je vymezuje jako samostatný typ ploch s rozdílným 
způsobem využití – plochy sídelní zeleně – rozlišující: zeleň na veřejných prostranstvích, 
zeleň soukromá a vyhrazená, zeleň rekreační a zeleň ochranná a izolační.  

• Mimo funkční plochy je systém sídelní zeleně tvořen zelení, která je v územním plánu 
zahrnuta do jiných funkčních ploch. Je tvořena zelení veřejně přístupnou, zelení soukromou 
(např. zahrady obytných celků, sídlištní zeleň, zeleň v rámci areálů občanské vybavenosti, 
hřbitovní zeleň apod.) zelení liniovou a zelení solitérní (uliční aleje a stromořadí apod.).  

• Významná plocha stávající zeleně na veřejných prostranstvích je v Dašicích mezi areálem 
škol a obchodního centra, drobné plochy jsou v centru Prachovic a Zminného. Rozvojové 
plocha této funkce jsou navrženy jak v Dašicích, tak v centru Zminného. V zastavitelných 
plochách s hlavní funkcí bydlení, jejichž plocha je větší než 2ha , budou vymezeny plochy 
veřejných prostranství, které budou splňovat minimální výměry veřejných prostranství 
v lokalitě v souladu s platnou legislativou. Zeleň, která bude součástí těchto ploch, bude 
řešena v dostatečných prostorových parametrech jako součást lokalit s převažující funkcí 
bydlení a občanské vybavenosti. Při řešení vnitřní organizace zastavitelných ploch budou 
důležité komunikace doplňovány např. uličním stromořadím. 

• Plochy veřejné zeleně jsou mj. navrhovány na rozhraní historické části města a nové 
zástavby na západním okraji města. 

• Důraz je kladen  na zajištění prostupnosti města pásy zeleně s návazností na volnou krajinu 

• k ochraně je navržen je strom – platan v parku 

• Nedílnou součástí systému sídelní zeleně jsou plochy vyhrazené zeleně – zahrad, které jsou 
zčásti zahrnuty do funkčních ploch bydlení. Pouze v rozsáhlých vnitroblocích, které by měly 
být pro funkci zeleně zachovány, a na okrajích sídel jsou vymezovány jako samostatná 
funkční plocha. Pro tuto funkci nejsou vymezeny rozvojové plochy. 

• Územní plán respektuje plochu zahrádkářské osady a vymezuje ji na stávajícím areálu 
zahrádek na východním okraji Dašic jako plochu rekreace – zahrádkářská osada. 

• Plochy zeleně rekreační jsou navrženy ve dvou poměrně rozsáhlých lokalitách (Z16, Z17) na 
jihovýchodě Dašic. Sloužit budou pro volnočasové aktivity relaxační i sportovní. 

• Plochy zeleně ochranné a izolační stávající jsou vymezeny v rozptylu katastru Dašic a 
v areálu výroby na jižním okraji řešeného území. Rozvojová plocha této funkce je navržena 
na jihovýchodě Zminného u překládané trasy silniční komunikace, u výrobního areálu na 
jižním okraji řešeného území (jihozápadně od Dašic) a na východě od lokality Z07 u 
přeložky komunikace v Dašicích. 
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• S funkcí izolační zeleně je uvažováno v ploše územní rezervy pro trasu obchvatu silnice 
II/322 – severně resp. západně od něj (směrem k urbanizovanému území města) po 
stabilizaci resp. realizaci trasy silnice.  Tato zeleň by měla být zapracována do projektové 
dokumentace obchvatu města. 

• Vycházkové cesty ze zastavěného území do volné krajiny budou vybaveny liniovou zelení  
s doplněním odpočinkových míst. 

 
LOKALITY S PŘEVLÁDAJÍCÍMI FUNKCEMI SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 
Lokalita Z 16 
Lokalizace: východní okraj Dašic 
podmínka zpracování ÚS: Jako součást ÚS prověřující navazující obytné plochy bude lokalita 
prověřena území studií vodohospodářských poměrů 
funkční vymezení: ZV - zeleň rekreační 
lokální podmínky: Leží v záplavovém území, je dotčena průchodem nadzemního vedení elektro s 
ochranným pásmem 
 
Lokalita Z 17  
Lokalizace: východní okraj Dašic 
podm. zprac. ÚS:  lokalita bude prověřena území studií vodohospodářských poměrů jako Z16 
funkční vymezení:  ZV - zeleň rekreační 
lokální podmínky: Leží v záplavovém území, je dotčena průchodem nadzemního vedení elektro s 
ochranným pásmem 
 
Lokalita Z 18 
Lokalizace: východní okraj centrální části Dašic 
podm. zprac. ÚS není stanovena 
funkční vymezení: ZV - zeleň na veřejných prostranstvích 
lokální podmínky: Leží v záplavovém území 
 
Lokalita Z 28 
lokalizace východní část sídla Zminný 
podm. zprac. ÚS není stanovena 
funkční vymezení: ZV - zeleň na veřejných prostranstvích 
 
Lokalita Z 39 
lokalizace východní okraj centrální části Dašic 
podm. zprac. ÚS není stanovena 
funkční vymezení: ZV - zeleň na veřejných prostranstvích 
lokální podmínky:  Leží v záplavovém území 
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0.5.2.5 Systém krajinné zeleně  
 

• Územní plán respektuje stávající plochy lesa, především masiv, zasahující do západního 
okraje řešeného území, ale i drobnější lesní plochy – jsou územním plánem vymezeny jako 
funkční plochy lesa. Územní plán respektuje jejich „ochranné pásmo“, nenavrhuje do něj 
žádné aktivity, které by byly v rozporu s jeho režimem. Na zemědělských plochách a také 
v plochách koridorů dopravních staveb umožňuje zalesnění – jako podmíněně přípustné 
využití v rámci podmínek využití ploch.  

• Vymezení funkčních ploch přírodní krajinné zeleně vychází především z vymezení 
skladebných částí systému ekologické stability. Územní plán navrhuje nové plochy krajinné 
zeleně především v plochách navržených prvků ÚSES.  

• V řešeném území, převážně v nivách vodotečí, na okrajích lesa, v kontaktních územích 
osídlení, v plochách vedených jako trvalé travní porosty, v zamokřených lokalitách ale i 
jinde plní své funkce plochy trvalých travních porostů. Územní plán vymezuje tyto plochy 
jako plochy smíšené krajinné zeleně s funkční regulací, která nepreferuje ale naopak omezuje 
jejich plošné zornění a přispívá tak k zachování a posílení retenční schopnosti krajiny a 
krajinného rázu. 

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

 

0.5.2.6 Návrhy pro koncepci dopravy:  
 

� zastavitelné plochy pro dopravní infrastrukturu silniční – komunikace: 
� Z24a (západní okraj Zminného) – pro dopravní připojení zastavitelné plochy pro 

Z24b a Z25 
� Z31 – plocha pro obchvat (komunikace II. třídy) Zminného se všemi jejími objekty a 

souvisejícími stavbami včetně křížení 
� Z32 – část koridoru pro trasu obchvatu (komunikace II. třídy) jižně od Dašic se všemi 

jejími objekty a souvisejícími stavbami včetně křížení 
� Z33 – část koridoru pro trasu rychlostní komunikace se všemi jejími objekty a 

souvisejícími stavbami včetně mimoúrovňových křižovatek s napojením na stávající 
silniční síť se všemi zařízeními a potřebnými úpravami včetně provázání liniových 
systémů v území 

� Z34 - část koridoru pro trasu rychlostní komunikace, resp. pro mimoúrovňovou 
křižovatku této komunikace se silnicí II. třídy vč. změny její trasy 

� Z35 (severozápadní okraj zástavby jihozápadně od hřbitova v Dašicích) – místní 
obslužná komunikace v místě stávající účelové komunikace 

 
� zastavitelné plochy pro veřejná prostranství, jejichž součástí budou mj. stavby a zařízení 

dopravní infrastruktury: 
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� Z01b a Z01d (severní část Dašic) – pro zajištění dopravního připojení ploch bydlení 
Z01a, Z01c 

� Z07c (severovýchodní část Dašic, pravý břeh Loučné) – propojuje místní komunikaci 
s komunikací III. třídy přes rozvojovou lokalitu pro bydlení Z07 

� Z09a, Z09c a Z09d pro zajištění dopravního napojení zastavitelní plochy pro bydlení 
Z09b (západní část Dašic) 

� Z10b pro dopravní připojení přilehlé zastavitelné plochy Z10a,  přestavbové plochy 
P01a a propojení města s přírodní krajinou (západní okraj Dašic) 

� Z13b pro dopravní napojení zastavitelných ploch pro výrobu a občanskou vybavenost 
(jižní okraj Dašic) 

� Z15b pro dopravní připojení zastavitelné plochy pro bydlení Z15a (jižní okraj Dašic) 
� Z29a (východně od centra Zminného) – prodloužení místní komunikace pro dopravní 

připojení jižní části zastavitelné plochy Z29b a zajištění přístupu k zastavitelné ploše 
veřejné zeleně Z28 

 
Všechny rozvojové lokality vymezené územním plánem jsou také prostřednictvím výše 
uvedených navržených nových místních komunikací a prostřednictvím stávající sítě dopravně 
napojitelné na stávající systém pozemních komunikací a síť místních obslužných komunikací. 
Stávající místní obslužné komunikace budou dle stavu a prostorových možností rozšířeny na 
požadované parametry. Nové místní obslužné komunikace budou také uvnitř rozsáhlých 
zastavitelných ploch (např. pro bydlení, občanskou vybavenost a výrobu, jejich trasování bude 
řešeno podrobnější dokumentací resp. územní studií).  
 
 
Železniční doprava:  
 

Územní plán respektuje a vymezuje stávající trasy železniční dopravy: 
� železniční trať Praha – Česká Třebová, která prochází jihozápadním okrajem řešeného 

území, včetně ochranného pásma dráhy 
� vlečky vedoucí ze staničního zhlaví v Kostěnicích k mrazírnám a výrobnímu areálu 

v jižní části katastru, včetně jejich ochranného pásma 
 
Letecká doprava:  
řešené území je dotčeno ochrannými pásmy letiště Pardubice, do jižní části města zasahuje 
hranice přistávacího koridoru a město leží v ochranném pásmu radiolokačních zařízení letiště. 
Územní plán toto respektuje jako limit.  
 
Vodní doprava:  
Územní plán vymezuje plochy územní rezervy pro průplav D-O-L v jihozápadním okraji katastru 
Zminný  
 
Doprava v klidu:  
územní plán respektuje stávající plochy pro dopravu v klidu 
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• územní plán vymezuje zastavitelnou plochu pro veřejné prostranství jejíž součástí je 
plocha pro dopravu v klidu (parkoviště): Z05b – zastavitelná plocha v blízkosti hřbitova v 
Dašicích 

• územní plán vymezuje zastavitelnou plochu pro dopravu v klidu: Z38 – zastavitelná 
plocha pro parkoviště v blízkosti sádek (a pivovaru) na východním okraji centrální části 
Dašic 

 
Pěší a cyklistická doprava:  

• územní plán respektuje stávající značené cyklotrasy procházející řešeným územím 
• trasování komunikací pro pěší a cyklisty je umožněno v rámci stanovených podmínek 

využití ploch s rozdílným způsobem využití  
• pro vedení cyklotras je využíváno především stávajících komunikací pozemních a 

účelových komunikací  
územní plán navrhuje trasu cyklostezky:  
Staročernsko – Zminný – Dašice  
Dašice – Prachovice – dál směr na Holice nebo Vysoké Mýto  
Žižín – Zminný – Kostěnice  
 
Územní plán navrhuje:  
Městský vycházkový okruh (kolem historické části města Dašice)  
Sportovně rekreační okruh (kolem Dašic, s plným využitím až po stabilizaci trasy obchvatu 
II/322)  
Hlavní pěší propojení  
 

0.5.2.7 Vodní hospodářství  
Územní plán respektuje jako limit záplavové území významného vodního toku Loučná včetně 
jeho aktivní zóny a záplavové území významného vodního toku Chrudimka  

• územní plán respektuje stávající vodní plochy a toky v řešeném území včetně jejich 
ochranných, resp. manipulačních pásem 

• do ochranných (manipulačních) pásem vodních toků nebudou umisťovány žádné stavby, 
které by mohly ovlivnit odtokové poměry v území nebo znemožnit možnost opravy a 
údržby koryta 

• křížení jednotlivých vodotečí s navrhovanou rychlostní silnicí bude řešeno v podrobné 
dokumentaci dopravní stavby (např. DUR) 

• územní plán vymezuje územní rezervu pro koridor Dunaj – Odra – Labe v jihozápadní 
části katastru Zminný 

• územní plán respektuje jako limit záplavové území významného vodního toku Loučná 
včetně jeho aktivní zóny a záplavové území významného vodního toku Chrudimka 

• v lokalitách určených k zástavbě bude zabezpečeno, aby odtokové poměry z povrchu 
urbanizovaného území zůstaly srovnatelné se stavem před výstavbou, tj. aby nemohlo 
docházet ke zhoršování odtokových poměrů 

• územní plán vyznačuje a respektuje stávající vodovodní řady. Zdrojem vody pro celé 
řešené území je skupinový vodovod Pardubice, akumulaci zajišťuje vodojem Kunětická 
Hora. 

• územní plán navrhuje prodloužení vodovodní sítě do dosahu zastavitelných ploch  
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• územní plán navrhuje připojení místních částí Prachovice na skupinový vodovod ve 
směru od Dašic  

• je navrženo napojení Hedčan na skupinový vodovod  
• Dašice mají vybudovánu kanalizační síť s ČOV na břehu Loučné – levý břeh je 

odkanalizován jednotnou kanalizací, pravý břeh oddílnou. Odkanalizována je lokalita Pod 
Dubem a odpadní vody jsou odváděny na BČOV Pardubice  

• Prachovice, Zminný a Malolánské mají pouze kusou síť dešťové kanalizace (silniční 
příkopy) 

Územní plán navrhuje: 
• zastavitelnou plochu pro čistírnu odpadních vod Z37 (vymezení stávající plochy ČOV) 
• pouze dílčí prodloužení splaškové kanalizační sítě do dosahu zastavitelných ploch  
• odkanalizování Zminného – do BČOV Pardubice 
• odkanalizování Prachovic – do čistírny v Dašicích 
• je navrženo odkanalizování Malolánského směrem na Zminný  

 

0.5.2.8 Energetika  
Územní plán respektuje stávající systém zásobování obce elektrickou energií, umístění trafostanic 
a vedení VN včetně jejich ochranných pásem, nárůst spotřeby energie v souvislosti s 
rozvojovými plochami bude řešen úpravami zařízení distribuční soustavy, případně nově 
vybudovaným zařízením. Územní plán navrhuje nové trafostanice v lokalitách:  
Zminný:  

• pro zastavitelné plochy Z21, Z22, Z23 (severozápadní okraj Zminného),  
• v těžišti zastavitelných ploch Z24, Z25, Z26 (jihozápadní okraj Zminného)  

Dašice:  
• pro zastavitelné plochy Z13, Z14 (jižní okraj města)  
• pro zastavitelnou plochu Z15 (jižní okraj města)  

 
Město Dašice je včetně všech svých místních částí plně plynofikováno středotlakou plynovodní 
sítí. STL je napájen z regulační stanice v severozápadní části Dašic. Lokalita Pod Dubem je 
napojena na STL plynovod sousední obce, areál mrazíren má vlastní VTL regulační stanici.  
 
Územní plán navrhuje dílčí prodloužení středotlaké plynovodní sítě do dosahu zastavitelných 
ploch západní části řešeného území, kterého se dotýká bezpečnostní pásmo navržené trasy 
plynovodu Olešná – Náchod, jižní část katastru Zminný je dotčena průchodem VTL plynovodu 
(tzv. středočeská magistrála). Územní plán je respektuje a vyznačuje jako limit.  
 
Řešeným územím kromě sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 procházejí 
optické kabely Českých drah Nad řešeným územím procházejí radioreléové trasy  
 

0.5.2.9 Nakládání s odpady  
Odstraňování odpadů je zajištěno stávajícím vyhovujícím způsobem. Stejný způsob bude 
uplatňován i do budoucna, i nadále bude zajišťována separace odpadu, sběr objemného a 
nebezpečného odpadu. Jednotlivé firmy si řeší otázku odpadů samostatně.  
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Plocha pro separační dvůr je vymezena na jižním okraji bývalého areálu kasáren na západním 
okraji města – plocha přestavby P01d  
 
V jižní části území v návaznosti na agrochemický podnik je vedle vlečky na pozemku 1196/2 a 
části pozemku 1196/1 uložen v dřívějším písníku na hranici s obcí Kostěnice (vedle firmy Alba) materiál 
obsahující ekologickou zátěž, pocházející z rekonstrukce železniční trati v Kostěnicích v roce 
2001. Tato zátěž obsahuje ropné produkty a další nebezpečné látky a zasahuje do podzemních 
vod. Plocha označená N10 a NZ je neobdělávatelná, zaplevelená a je využívána zcela neoficiálně 
spolu se sousedními pozemky k tréninkům motocyklových nadšenců.  
 
Nakládání s odpady ve městě upravuje obecně závazný předpis města OZV č. 2/2005 - o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
na území města Dašice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.  
 

0.5.2.10 Návrh uspořádání krajiny  
 

� Neurbanizované území obce je rozděleno na následující krajinné funkční typy, resp. 
plochy s rozdílným způsobem využití, pro které jsou stanoveny podmínky využití: 

o Plochy zemědělské  

- plochy zemědělsky obhospodařované půdy (NZ) – plochy s přírodními a 
terénními podmínkami pro převažující funkci zemědělskou, které nejsou limitovány 
jinými funkcemi. Zaujímají naprosto převažující plochu území, které se vyznačuje 
malou ekologickou stabilitou  

- plochy smíšené krajinné (NZs) - plochy s polyfunkčním využitím území, kde 
žádná funkce není výrazně dominantní, přírodní ekosystémy jsou v rovnocenném 
postavení s hospodářským využíváním. Vzhledem k charakteru území jsou zde 
zastoupeny v malém rozsahu - zahrnují zejména nivy vodních toků v návaznosti na 
prvky systému ekologické stability krajiny  

o Plochy lesní 

- plochy lesa (NL) – plochy s přírodními a terénními podmínkami pro převažující 
funkci lesní produkce, které nejsou limitovány jinými funkcemi. Jako takové jsou 
v území tvořeny pouze souvislými lesními porosty u Zminného a dále malými 
lesíky roztroušenými v zemědělské části krajiny 

o Plochy přírodní  

- přírodní krajinná zeleň (NP) – tvořené (převážně) funkčními prvky ÚSES 
s funkcí biocenter regionálního a lokálního charakteru. Jedná se o nejcennější prvky 
přírody, kde je jednoznačně nad všechny ostatní zájmy postaven zájem ochrany 
přírody a krajiny 

o Plochy vodní a vodohospodářské  

- vodní plochy a toky (W) v  řešeném území jsou zastoupeny Loučnou a jejími 
přítoky a několika stávajícími i navrhovanými vodními plochami. 
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� Respektovány jsou krajinné hodnoty 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.), menší plochy lesních porostů. 

� Chráněna budou veškerá krajinářsky, geologicky, paleontologicky a biologicky 
(botanicky i zoologicky) cenná území. 

� Chráněny budou plochy a linie vzrostlé zeleně v krajině i zastavěném území. Tento druh 
zeleně bude postupně doplňován v potřebných lokalitách či úsecích. Obnovována bude 
tradice solitérních stromů v krajině (zviditelnění rozcestí, soutoků, hranic pozemků apod., 
vhodné dlouhověké dřeviny - lípa, javor, jasan, bříza), přitom budou respektovány 
stávající významné stromy a skupiny stromů, které spoluvytvářejí charakter krajiny. 

� Velké zorněné plochy budou rozčleňovány liniemi interakčních prvků a dle potřeby 
výsadbou mimolesní zeleně - remízků (na hůře využitelné plochy v rozcestí, u vodotečí, 
na vyvýšené kóty nad sídly, keřové k patám stožárů elektrického vedení apod., pro 
ozelenění jsou  vhodné domácí druhy dřevin včetně keřového patra.  

� Na hranicích lesních a zemědělsky využívaných ploch budou vytvářeny přechodové pásy 
travních porostů. 

� Plochy smíšené krajinné posilují ekostabilizační složku v území, přispívají  ke zvýšení 
retenční schopnosti krajiny (trvalé travní porosty, pastviny apod.).  Územní plán je 
navrhuje mj. na rozhraní rozdílných funkcí: zastavěné území – krajina, na okrajích prvků 
SES, v plochách ohrožených erozí, původních ploch travních porostů, v plochách 
mokřadů a podmáčených plochách, v plochách, kde je řešen záměr na jiné než intenzivní 
zemědělské využití (přírodní, rekreační, ekostabilizační apod.).  

� Ve volné krajině je nepřípustná realizace staveb a zařízení, které by negativně ovlivnily 
dochovaný krajinný ráz, zvláště pak objekty dominantního výrazu (např. větrné 
elektrárny, fotovoltaické elektrárny, halové objekty) 

� V nezastavěných plochách v krajině nebude umisťováno trvalé oplocení či ohrazení (např 
z vlastnických důvodů), na zemědělských plochách je možné umístění dočasného 
pastevního ohrazení, v odůvodněných případech oplocení trvalých zemědělských kultur 
(sady, vinice apod.) dle podmínek stanovených orgánem ochrany přírody a krajiny. Na 
lesních pozemcích je možné umístění dočasného oplocení nové výsadby dřevin 
(oplocenky). 

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

 
 

0.5.2.11 Návrh systému ÚSES  
 

� Územní plán vymezil s upřesněním skladebné prvky ÚSES (regionálního a lokálního 
významu), které budou respektovány.  

� Respektován bude ochranný režim pro ÚSES stanovený územním plánem. 
� Vymezeny jsou prvky lokálního systému:  
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o Prvky regionálního charakteru dle nadřazené krajské dokumentace (ZÚR Pk): 
regionální biocentrum 1748 Loučná a biokoridory 1339 Platěnsko – Loučná a 1281 
Loučná - Halda 

o Prvky lokálního charakteru: biocentra LBC 133901, 133902,133903 a 133904 (na 
trase RBK), dále LBC 29, 55, 57, 59, 61, 64, LBK 35, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 65; 

� Systém ekologické stability doplňují navrhované linie interakčních prvků, doprovázející 
zejména komunikace, cesty, příkopy či vodoteče v krajině. 

 

0.5.2.12 Protierozní opatření  
� Územní plán nevymezuje zvláštní plochy pro protierozní opatření. Účinky větrné eroze 

rozsáhlých nečleněných a intenzivně využívaných zemědělských ploch budou snižovány 
rozčleněním těchto ploch pomocí liniové zeleně v podobě pásů dřevin podél účelových 
komunikací, vodotečí apod. 

� Protierozní opatření (v daném území zejména proti větrné erozi) jsou zároveň důležitá 
z hlediska ekologického a krajinářského, sledují posílení ekologické stability území. 
Soubor protierozních opatření zahrnuje z hlediska krajiny: 

o revitalizační opatření na tocích a vodních plochách, doplnění malých vodních 
nádrží; 

o stanovení vhodného funkčního využití území podél vodních toků a jejich údolních 
niv v souladu s jejich ekologickými, protipovodňovými a rekreačními funkcemi; 

o zahrnutí navrhovaných ploch k zatravnění a zalesnění z důvodů infiltračních či 
protierozních spolu se stávající ekologickou kostrou území do ploch smíšených 
krajinných; 

o příklon k extenzívnímu hospodaření na zemědělských pozemcích v nivách vodotečí; 

o doplnění mimolesní zeleně v podobě liniové zeleně podél polních cest a vodotečí či 
remízků (interakční prvky), ozelenění dřevinami přirozeného charakteru či místními 
tradičními odrůdami ovocných stromů;  

o ochrana vodních zdrojů nacházejících se v řešeném území a respektování přístupu 
k vodotečím, ochrana melioračních zařízení; 

o respektování ochranného pásma vodních toků (u významných vodních toků 8m, u 
drobných toků do 6m od břehové čáry toku; 

o v rámci zastavitelných ploch přijmout opatření, aby odtokové poměry z povrchu 
urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní, tzn. aby 
nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů v lokalitě 

 

0.5.2.13 Opatření proti povodním  

• Část zastavěného území města Dašice leží v záplavovém území řeky Loučné. Opatřením 
pro zvýšení retence území je revitalizace vodních toků a ploch.  
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• V rámci navrhovaného řešení je nutné v blízkosti vodních toků zachovat co největší podíl 
nezpevněných ploch, a odvodnění území navrhovat tak aby se výrazně neměnily odtokové 
poměry v území. 

• Podél vodních toků v území bude dle místních podmínek zachován volně přístupný 
zatravněný pruh v minimální šířce 6 m od břehové čáry, z důvodů údržby a čištění. 

• Základová spára v záplavovém území by měla být na úrovni Q100 + 300 mm. 
 

0.5.2.14 Základní podmínky ochrany krajinného rázu  
� 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. 

� 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 krajiny 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   

� Nová výstavba obytných objektů (rodinných domů) především v okrajových částech sídel 
bude převážně o 1NP s možností využitého podkroví, střecha sklonitá. Zástavba bude 
orientována směrem k sídlu, do krajiny budou orientovány plochy zahrad.  

 

0.5.2.15 Významné krajinné prvky (VKP)  
� Jejich využití je možné pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo 

k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. 
� K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku 

nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko – stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové 
zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny. Mezi takové 
zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, 
úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.  

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

 

0.5.2.16 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.  
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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 
• rozšiřování geograficky nepůvodních rostlin a živočichů 
• zneškodňování odpadů, hnojení chemickými i přírodními hnojivy a tekutými odpady 

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

0.5.3 Zemědělský půdní fond  
Mezoklima, geologické podloží a výška hladiny spodní vody dává vznik různým půdním typům. 
Jedná se z části o půdy těžké, špatně propustné, minerálně bohaté, za sucha vysychavé, za mokra 
mazlavé a přilnavé. Na štěrkopíscích jsou to půdy propustné, hlinitopísčité až písčité, minerálně 
středně bohaté až chudé. Na vátých píscích jsou to půdy podzolové až výrazné podzoly. 
Nejbohatším půdním typem jsou v zájmovém území sprašové hlíny, které se ale nacházejí jen 
okrajově a jsou obhospodařovány zemědělsky. Součástí ZPF jsou také rybníky.  
 
V ÚP se navrhuje částečná zástavba na ZPF, vynětí pro zastavěné části pozemků a převod 
příslušných částí pozemků v majetku individuálních investorů do změny kultury na zahrady. Tato 
změna je v kontextu celého ÚP přípustná. Zařazení do ZPF zůstane zachováno s vynětím pouze 
jednotlivých ploch bezprostředně zastavěných.  
 

0.5.4 Pozemky určené k plnění funkcí lesa  
Území zahrnuté do územního plánu obsahuje minimální podíl PUPFL, jen asi 3%. Pouze v 
oblasti Zminný je větší podíl zalesnění – asi 25% plochy. Nepočítá se s jejich zmenšením a 
ochranné pásmo bude dotčeno jen výjimečně.  
 

0.5.5 Radiační ochrana a možné kontaminace v území 
Území se nachází v oblasti s převažující kategorií nízkou radonového indexu geologického 
podloží. Ze zákona je nutné před vlastní realizací staveb pro bydlení provést podrobné měření, 
které stanoví dle naměřených hodnot přesně radonový index, podle kterého budou případně 
navržena taková opatření (izolace), která eliminují pronikání radonu do objektu. V případě 
nepodsklepených objektů je možno přímo použít odolné izolace.  
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0.5.6 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  

Územní plán vymezuje plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k 
pozemkům vyvlastnit: 
Dopravní infrastruktura: 
VD1a - h – koridor pro VPS - koridor resp. jeho jednotlivé úseky (odpovídající zastavitelným 
plochám, které jsou součástí koridoru pro veřejnou infrastrukturu) pro trasu silnice R35. 
Vymezení koridoru počítá i s umístěním MÚK této silnice a silnice II. třídy. Koridor je vymezen 
v rozsahu zastavitelných ploch Z33a-e a Z34a-c. 
VD2 - koridor pro VPS - koridor pro trasu obchvatu Dašic (silnice II. třídy), vymezen v rozsahu 
zastavitelné plochy Z32 
WD3 - plocha VPS - dopravní připojení západní části rozvojového území na jihozápadním okraji 
sídla Zminný - v rozsahu zastavitelné plochy Z24a 

• _ územní plán určuje pozemky pro tuto stavbu, pro které lze vedle možnosti vyvlastnění 
práv k těmto pozemkům uplatnit i předkupní právo ve prospěch města Dašice: 
- k.ú. Zminný: p.č. 61/1, 45/4, 45/1, 431/2, 431/3, 643 

WD4 - plocha pro VPS - přeložka silnice II. třídy ve východní části sídla Zminný – v rozsahu 
zastavitelné plochy Z31 

• územní plán určuje pozemky pro tuto stavbu, pro které lze vedle možnosti vyvlastnění 
práv k těmto pozemkům uplatnit i předkupní právo ve prospěch města Dašice: 
- k.ú. Zminný: p.č. 424/14, 424/12, 427, 424/41, 424/8, 424/9, 3/7, 3/6, 3/4, 3/1, 290/1, 
286/4, 286/1 

 
Technická infrastruktura: 
VT1 - VT10 – koridory pro VPS - koridory vymezeny bez rozlišení jaké sítě technické 
infrastruktury v nich budou umístěny. Vymezení odpovídá navrhovaným trasám vedení 
plynovodu, vodovodu a kanalizace. 
VT11 - koridor pro VPS - koridor pro vedení propojovacího VVTL Plynovodu – do západního 
okraje řešeného území zasahuje chráněný koridor v šíři 300m, který je v ZÚR PK vymezen jako 
koridor pro umístění VPS v oblasti plynárenství. 
WT12 - plocha pro rozšíření zařízení ČOV na severním okraji Dašic - v rozsahu zastavitelné 
plochy Z37 

• Územní plán určuje pozemky pro tuto stavbu, pro které lze vedle možnosti vyvlastnění 
práv k těmto pozemkům uplatnit i předkupní právo ve prospěch města Dašice: 
- pozemky určené pro VPS - k.ú. Dašice: p.č. 1821/7 

Pro linie inženýrských sítí trasovaných mimo veřejná prostranství ve vlastnictví obce bude 
převážně zřizováno věcné břemeno na pozemcích ostatních vlastníků. 
 
2. Veřejně prospěšná opatření:  
Územní plán vymezuje plochy pro veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům 
vyvlastnit: 
Územní systém ekologické stability: 
 
plochy pro regionální prvky ÚSES: 
WU2a,b,c,d – v rozsahu a vymezení RBC 1748 Loučná (obsahuje mj. rozvojové plochy N08a-c) 
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Územní plán určuje pozemky pro tato veřejně prospěšná opatření, pro které lze vedle možnosti 
vyvlastnění práv k těmto pozemkům uplatnit i předkupní právo ve prospěch Pardubického kraje: 

• pozemky určené pro VPO WU2a - k.ú. Dašice: p.č. 2263/8, 1860/2, 1851/2, 1859/12, 
1859/1, 1859/13, 1817, 1812/1, 1797/1 

• pozemky určené pro VPO WU2b - k.ú. Dašice: p.č. 1871/2, 1872, 1881, 1882, 1885, 
1886, 1889/2, 1891, 1892, 1894, 1895/2, 1908/3, 1869, 1866/4, 1908/5, 1866/1, 1908/6, 
1866/1, 1863, 1862, 1860/1, 1849, 1827/1, 1825/1, 1825/2, 1822 

• pozemky určené pro VPO WU2c - k.ú. Dašice: p.č. 1821/6, 1821/7 
• pozemky určené pro VPO WU2d - k.ú. Dašice: p.č. 1898/4 

VU9a - o – v rozsahu a vymezení RBK 1339 a RBK 1281 
 
plochy pro založení lokálních prvků ÚSES: 
VU1a-d, VU3, VU4, VU5a-b, VU7, VU10 – v rozsahu a vymezení lokálních biocenter, resp. v 
rozsahu rozvojových ploch N15a-d, N04, N09, N20, N22, N23 
WU6a-e, WU8a-d - v rozsahu a vymezení lokálních biocenter, resp. v rozsahu rozvojových ploch 
N16a-e, N18-d  
Územní plán určuje pozemky pro tato veřejně prospěšná opatření, pro které lze vedle možnosti 
vyvlastnění práv k těmto pozemkům uplatnit i předkupní právo ve prospěch Pardubického kraje: 

- pozemky určené pro VPO WU2a - k.ú. Dašice 
 
3. Stavby k zajišťování obrany státu:  
Územní plán takové stavby jako samostatnou funkční plochu nevymezuje.  
 
4. Asanace a asanační úpravy:  
Územní plán nenavrhuje asanace ani asanační úpravy.  
 
 

0.5.7 Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro 
které lze uplatnit předkupní právo 

 
Územní plán vymezuje plochy pro další veřejně prospěšné stavby (vč. veřejných prostranství) a 
určuje pozemky pro tyto stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo ve prospěch města Dašice: 
 
Veřejná prostranství - uliční prostory: 
- PP1 – plocha pro dopravní propojení ve východní části sídla Zminný - v rozsahu zastavitelné 
plochy Z29a  -  pozemky určené pro VPS - k.ú. Zminný: p.č. 286/8 
- PP2 – plocha pro obnovení a rozšíření dopravního propojení v severní části Dašic (Velkolánské) 
- v rozsahu zastavitelné plochy Z01b: 

pozemky určené pro VPS - k.ú. Dašice: p.č. 2240/5, 1792, 2240/1, 1640/4, 1640/7, 
1640/1, 1640/8, 1640/9, 1640/10, 1640/11, 1640/2, 1602/4 
- PP3 – plocha pro dopravní připojení rozvojové lokality 09 z jihozápadní strany – v rozsahu 
zastavitelné plochy Z09d: 

pozemky určené pro VPS - k.ú. Dašice: p.č. 1539/13, 1546/17, 1546/20, 1555/1, 1546/50, 
1555/38, 1546/51, 1555/37, 1546/49 
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- PP4 – plocha pro dopravní propojení na západním okraji Dašic - v rozsahu zastavitelné plochy 
Z10b: 

pozemky určené pro VPS - k.ú. Dašice: p.č. 2206/1, 1562/1, 1561, 1560, 1568/8 
- PP5 – plocha pro dopravní připojení rozvojové lokality 09 z jižní strany - v rozsahu zastavitelné 
plochy Z09c: 

pozemky určené pro VPS - k.ú. Dašice: p.č. 1488/1, 1488/12, 1488/11, 2356/2, 2356/3 
- PP6 – plocha pro veřejné prostranství jako součást rozšíření hřbitova v severovýchodní části 
Dašic - v rozsahu zastavitelné plochy Z05b: 

pozemky určené pro VPS - k.ú. Dašice: p.č. 247/16, 247/17 
- PP7 – plocha pro dopravní propojení jakou součást rozvojové lokality 07 na východním okraji 
Dašic - v rozsahu zastavitelné plochy Z05b: 

pozemky určené pro VPS - k.ú. Dašice: p.č. 757/1, 761, 752/1, 759, 762 
 
Veřejná prostranství - městský parter: 
- PM1 – plocha pro veřejné prostranství v západní části Dašic - v rozsahu zastavitelné plochy 
Z09a 

pozemky určené pro VPS - k.ú. Dašice: p.č. 1497/4, 1497/7, st.p.č. 767 
 

Občanská vybavenost - hřbitov: 
- PH1 – plocha pro rozšíření hřbitova v severovýchodní části Dašic - v rozsahu zastavitelné 
plochy Z05a 

pozemky určené pro VPS - k.ú. Dašice: p.č. 247/16, 247/17 
 

Systém sídelní zeleně - zeleň na veřejných prostranstvích: 
- PZ1 – plocha pro zeleň v západní části sídla Zminný - v rozsahu zastavitelné plochy Z24c 

pozemky určené pro VPS - k.ú. Zminný: p.č. 61/1, st.p.č. 82 
- PZ2, PZ3 – plocha pro zeleň v severní části sídla Zminný - v rozsahu zastavitelných ploch Z22b 
resp. Z23b 

pozemky určené pro VPS - k.ú. Zminný: p.č. 95/1 a p.č. 73/1 
- PZ4 – plocha pro parkově upravenou zeleň ve východní části sídla Zminný - v rozsahu 
zastavitelné plochy Z28 

pozemky určené pro VPS - k.ú. Zminný: p.č. 290/15, 424/9, 290/1 
- PZ5 – plocha pro parkově upravenou zeleň v severní části Dašic - Velkolánském – v rozsahu 
zastavitelné plochy Z36 

pozemky určené pro VPS - k.ú. Dašice: p.č. 1527/1, 1527/5, 1527/3, 1835/8 
- PZ6 – plocha pro parkově upravenou zeleň ve východní partii centrální části Dašic – v rozsahu 
zastavitelné plochy Z39 

pozemky určené pro VPS - k.ú. Dašice: p.č. 753/3, 749/1, 749/3 
 

0.5.8 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv  
Územní plán vymezuje plochy územních rezerv: 

• R1 - plocha výroby skladování – drobná a řemeslná výroba, jihovýchodní okraj zástavby 
sídla Zminný 

• R2 - plocha výroby skladování – lehký průmysl, jihozápadní okraj Dašic, rozšíření 
zastavitelné plochy Z13a 
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• R3 – plocha občanského vybavení – komerční zařízení, jižní okraj Dašic, rozšíření 
zastavitelné plochy Z14 

• R4,5 – plochy bydlení v rodinných domech – příměstské, jižní okraj Dašic, rozšíření 
zastavitelné plochy Z15a 

• R6,7 – plochy bydlení v rodinných domech – příměstské, severní okraj sídla Zminný, 
rozšíření zastavitelných ploch Z22a a Z23a  

 
Územní plán vymezuje koridory územních rezerv:  

• R8 – koridor pro vedení vodního kanálu Dunaj – Odra – Labe (D-O-L), západní okraj 
řešeného území 

• R9 – koridor pro případné korekce trasy obchvatu komunikace II/322, jižně a východně 
od Dašic (šíře 180m) 

• R10 – koridor pro případné korekce trasy rychlostní silnice R35, východní část řešeného 
území (šíře 600m) 

• R11 - koridor pro propojovací VVTL plynovod, západní okraj řešeného území 
 
Plochy budou chráněny před zásahy, které by znesnadňovaly nebo prodražovaly případné 

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

0.5.9 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní 
studií podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití  

a) Územní studie urbanizovaných ploch 
Územní plán vymezuje plochy, jejichž změny využití je nezbytné prověřit  územní studií. Jedná 
se o zastavitelné plochy a plochy územních rezerv: 

• Z09 - západní okraj Dašic, předcházet bude prověření území studií vodohospodářských 
poměrů 

• Z15 a Z16 včetně plochy územní rezervy R4 a R5 -  jižní resp. jihovýchodní okraj Dašic, 
předcházet bude prověření území studií vodohospodářských poměrů 

• Z21 a Z22 - severozápadní okraj sídla Zminný 
• Z24, Z25 a Z26 – jihozápadní resp. jižní okraj sídla Zminný 

 
Územní studie prověří možnosti organizace a prostorového uspořádání lokality: 

• Funkční řešení lokality, podrobné rozdělení do funkčních ploch 
• struktura zástavby – parcelace, šířka uličního prostoru, vymezí plochy veřejných 

prostranství v souladu s platnou legislativou 
• zásady dopravní a technické infrastruktury – trasování komunikací, jejich šířkové 

a směrové uspořádání, trasování a parametry komunikací pro pěší, řešení 
parkovacích a odstavných ploch (zásady dopravy v klidu), vymezeny budou 
koridory pro vedení inženýrských sítí, budou stanoveny zásady pro řešení 
inženýrských sítí včetně napojovacích bodů  

• stanoví podmínky prostorového uspořádání – vymezeny budou stavební a uliční 
čáry, plochy pro umístění staveb hlavních a doplňkových, typ zastřešení, výšková 
hladina, koeficient zastavění. 
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• Zohlední řešení oborové studie – studie vodohospodářských poměrů a zapracuje 
její závěry a doporučení.   

 
b) Územní studie – řešení krajiny 

• území západně od Dašic. Studie prověří možnosti využití území ve vztahu 
k zamýšleným záměrům (krajinářské úpravy charakteru arboreta), vymezení a založení 
skladebných částí ÚSES, funkčnost melioračního systému a důsledky podmáčení 
některých ploch a jejich další využití. Případně rozšíření krajinářských úprav na další 
území ve vazbě na zastavěné území, systém pěších a cyklistických stezek a tras. 
Podmínka zpracování územní studie se nevztahuje na vymezené skladebné části ÚSES 
v tomto území, jejichž případná realizace je možná v předstihu před zpracováním 
územní studie. 
 

Územní studie bude pořízena, schválena pořizovatelem, případně odsouhlasena 
zastupitelstvem obce a vložena do evidence před zahájením územního řízení pro stavby v lokalitě 
resp. před změnou využití území, nejdéle do 5ti let po vydání územního plánu.  

Závěry studií budou zapracovány do první následující změny územního plánu. 
 

 
c) Oborová studie 
Studie vodohospodářských poměrů 

• území jihovýchodního okraje města včetně rozvojových ploch a území jihovýchodně 
od Dašic. Území je dotčeno záplavovým územím řeky Loučné, ovlivněno může být 
poměry na drobných vodotečích procházejících územím. Studie prověří 
vodohospodářské poměry v území, možné důsledky realizace obchvatu silnice města 
na vodohospodářské poměry v území a navrhne vhodná opatření ke snížení ohrožení 
území 

• území západního okraje města včetně navazujících rozvojových ploch a kontaktního 
území. Území je dotčeno záplavovým územím řeky Loučné.  Studie prověří 
vodohospodářské poměry v území a navrhne vhodná opatření ke snížení ohrožení 
území 

 

0.6 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části  
I. Územní plán 
   I.A – textová část územního plánu (počet stran: 60)   
   I.B – grafická část územního plánu: 
          I.B1 - Výkres základního členění území       1:5 000 
          I.B2a - Hlavní výkres – urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny  1:5 000 
          I.B2b - Veřejná infrastruktura – doprava - schéma                                             1:10 000 
          I.B2c - Veřejná infrastruktura – technická infrastruktura                                  1:5 000  
          I.B3 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací   1:5000  
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1. Zhodnocení vztahu politiky územního rozvoje k cílům ochrany životního 
prostředí přijatým na mezistátní nebo komunitní úrovni.  

1.1 Cíle na mezistátní úrovni  
Zpracovaný návrh ÚP je vypracován v souladu s požadavky na územně plánovací dokumentaci 
ve smyslu platných zákonů ČR a jimi implementovaných evropských předpisů.  
 
Dopravní systém silnice R35 a dálnice D11 je v přímé návaznosti na trasu E65 z Malmo přes 
Polsko, ČR a Balkán do Řecka a E 442 Karlovy Vary – Hradec Králové - Žilina jak je definován 
v ROAD TRANSPORT INFRASTRUCTURE - European Agreement on Main International 
Traffic Arteries (AGR), Consolidated text of the AGR, podepsanou v Ženevě 15.11.1975. K této 
dohodě přistoupilo i Československo a závazná i pro ČR.  
 
ÚP respektuje požadavky na ochranu životního prostředí, jak jsou požadovány v české legislativě 
a EU. Návrh ÚP se nedotýká žádných specifických cílů ochrany ŽP, např. snižování produkce 
skleníkových plynů a obchodování s emisními povolenkami, požadavků zákona 276/2003 Sb. o 
ochraně Antarktidy, zákona 78/2004 Sb. o nakládání s geneticky modifikovanými organismy, 
zákona 59/2006 Sb. o prevenci závažných průmyslových havárií a podobně. Tyto normy nebylo 
třeba do ÚP zvlášť aplikovat.  
 
Územní plán obce nezahrnuje žádné nové aktivity ve vztahu k provozu a produkci znečištění 
areálu bývalých mrazíren a společnosti Kataforesis, jejíž aktivity se na území města mohou 
projevit.   
 

1.2 Vztah k soustavě Natura 2000  
Soustava Natura 2000 je dosud nejúplnějším a nejlepším systémem ochrany přírody v rámci 
Evropské Unie. Zahrnuje 2 typy lokalit: 

Území evropského významu 
– lokality vyhlášené za chráněné území na základě kritérií stanovených ve směrnici o biotopech 
(směrnice Rady č.92/43/EHS). (Special Areas of Conservation, SAC) 

Chráněné ptačí území  
– lokality vyhlášené za chráněné na základě kritérií stanovených ve směrnici o ochraně ptactva 
(směrnice Rady č. 79/409/EHS). (Special Protection Areas, SPA) 
 
Ptačí oblastí v relativní blízkosti je Komárovský rybník, který je dostatečně odstíněn, aby nemohl 
být ovlivněn žádnými aktivitami v hodnocené lokalitě. Stanovisko orgánu ochrany přírody k 
návrhu zadání ÚP ze 24.5.2010 vyloučilo možný vliv na soustavu Natura 2000, tj. na vymezené 
ptačí oblasti a na evropsky významné lokality. Navržený ÚP ani jím uvažované aktivity se prvků 
soustavy Natura 2000 nedotýkají. Ze zákona je třeba zpracovat hodnocení SEA autorizovanou 
osobou. 
 
Možný vliv silničního koridoru R35 byl vyhodnocen samostatně v dokumentaci EIA. V tomto 
procesu byly vyhodnoceny samostatně vlivy připravované stavby na lokality Natura 2000 a bylo 
vydáno Stanovisko Pardubického kraje podle §45i zákona 114/1992 Sb. ve kterém je uvedeno, že 
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záměr silničního obchvatu města silnice R 35 nemůže mít významný vliv na vymezené Ptačí 
oblasti a EVL jako prvky soustavy Natura 2000. Připravovaná stavba je dostatečně odstíněna 
vysokou zelení a pásem ZPF. Přibližuje se však svou linií k místní části Prachovice.  
 

1.3 Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního 
prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni. 

Zpracovaný návrh ÚP je vypracován v souladu s požadavky na územně plánovací dokumentaci 
ve smyslu platných zákonů ČR. Územní plán je zpracován v souladu se zákonem 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcími předpisy, změny jsou provedeny 
v souladu s aktuálně platnými předpisy, zejména pak s vyhláškou č. 500/2006 Sb. resp. dalšími 
souvisejícími zákony, vyhláškami a předpisy. Respektuje cíle, které jsou zadány jak ve Státní 
politice životního prostředí ČR, tak cíle zadané v plánovacích a rozvojových dokumentech 
Pardubického kraje.  
 
Území města Dašice je součástí území Pardubického kraje a spadá do území správního obvodu 
obce s rozšířenou působností – města Pardubice. Sousedí s územím města Pardubice a obcí Lány 
u Dašic, Kostěnice, Komárov - Dolní Roveň, Moravany, Sezemice. 
 
Z celostátního nástroje územního plánování, tj. Politiky územního rozvoje ČR 2008, která byla 
schválena usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009, ani z širších územních vztahů 
nevyplývají pro pořízení Územního plánu města Dašice žádné zvláštní požadavky. Politika 
územního rozvoje České republiky zahrnuje území řešené územním plánem města Dašic v 
rozvojové oblasti OB4 – Rozvojová oblast Hradec Králové / Pardubice. Dále Politika územního 
rozvoje ČR trasuje v blízkosti řešeného území rozvojovou osu OS4 – Rozvojová osa Praha – 
Hradec Králové/Pardubice – Trutnov – hranice ČR/Polsko (- Wroclaw). Žádný z úkolů pro 
územní plánování stanovených pro tuto osu či oblast se kromě trasy silničního tahu R35 netýká 
řešeného území.Stanovené priority jsou dodržovány.  
 
Dašice jsou součástí území řešeného ZÚR Pardubického kraje. Z této dokumentace vyplývající 
požadavky jsou respektovány, včetně upřesněných prvků ÚSES nadregionálního a regionálního 
významu. 
 
Z hlediska širších dopravních vztahů leží Dašice na budoucí křižovatce silnice R 35 a silnice 
II/322. Tyto silnice zajišťují hlavní dopravní vazby, a to na Pardubice, Hradec Králové, Holice a 
Vysoké Mýto. Silnice II/340 vede od bývalých kasáren na jih k silnici I.tř. č. 17 do Hrochova 
Týnce, kde je napojení na trasu Vysoké Mýto – Chrudim. Z hlediska širších vazeb je uvažováno 
se změnou vedení silnice II/322 obchvatem s jejím napojením na R 35 mimoúrovňovou 
křižovatkou mezi Dašicemi a Komárovem. Ostatní druhy dopravy se v území neuplatňují. 
Železniční doprava je řešena jen okrajově vlečkou do průmyslové zóny, spojení je v Kostěnicích 
na páteřní trati Praha – Česká Třebová. Lokalita Zminný je z jižní části částečně omezena 
hlukovým limitem železničního koridoru. Hromadná doprava v celém hodnoceném území je 
řešena autobusovými spoji.  
 
Územní plán rovněž respektuje nemovité kulturní památky. Centrum města je od r.1990 
městskou památkovou zónou.  
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Dašice jsou vodárensky napojeny do Vodárenské soustavy Východní Čechy. 
Řešené území spadá do zásobovací oblasti elektrického napájecího bodu výkonově zajištěným 
systémem 35 kV. 
 
ÚP respektuje také řešení vydaných Zásad územního rozvoje (ZÚR) Pardubického kraje. Návrh 
koncepce ÚP zohledňuje cíle stanovené v rozvojových dokumentech Pardubického kraje. Tyto se 
především zaměřují na udržitelný rozvoj území, rozvoj venkova, rozvíjení kulturních a 
historických hodnot a ochranu životního prostředí, což odpovídá obecným cílům územního 
plánování. 
 
Posouzení návrhu územního plánu města Dašice na životní prostředí bylo vypracované podle 
Přílohy zákona 183/2006 Sb. V oblasti životního prostředí jsou k předmětnému území vztaženy 
následující koncepce jejichž strategické cíle jsou shrnuty takto: 
 

1.3.1 Zásady územního rozvoje Pardubického kraje 
V roce 2010 byly zpracovány ZÚR Pardubického kraje, které byly 29.4.2010 usnesením 
zastupitelstva Pardubického kraje (Z/170/10) vydány formou opatření obecné povahy. Lze 
konstatovat, že Územní plán města Dašice není v rozporu s vydanými ZÚR PK. Město se nachází 
v rozvojové oblasti republikové úrovně OB 4. V ÚP jsou respektovány zadané koridory pro 
dopravu, energetické sítě a povodňovou ochranu území. Je respektována územní rezerva pro 
kanál Dunaj-Odra-Labe. ZUR navrhuje jižní obchvat města označený jako D47.  
 

1.3.2 Aktualizace Programu rozvoje Pardubického kraje 
Program rozvoje Pardubického kraje je střednědobým programovým dokumentem k podpoře 
regionálního rozvoje, který byl poprvé schválen Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 13. 12. 
2001 a částečně aktualizován v březnu 2003. Aktuální verze byla schválena 21.9.2006.  
 
Cílem koncepce z hlediska životního prostředí je zajistit realizaci důležitých společných 
systémových opatření na ochranu životního prostředí. Realizace záměrů řešeného ÚP v oblasti 
rozvoje dopravy umožňuje zejména zlepšit kvalitu života obyvatel města a zvýšit kvalitu 
průmyslového, zemědělského i turistického potenciálu v rámci ekonomického a sociálního 
rozvoje kraje.  
 

1.3.3 Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje 
Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje vychází z plánu odpadového hospodářství 
České republiky. Závazná část řešení plánu odpadového hospodářství ČR, včetně jejích změn, je 
závazným podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v 
oblasti odpadového hospodářství. Obec je zapojena do stávajícího systému, řeší své odpadové 
problémy v souladu s platnými zákony a nepředpokládají se zásadní změny. V registru 
brownfields PAK není zařazeno řešení ekologické zátěže z rekonstrukce železniční trati v r. 2001. 
je zde uveden jen areál kasáren s 33 objekty a možnými sanačními náklady 70-80 mil.Kč.  
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1.3.4 Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova Pardubického kraje 
Úkolem Krajského úřadu z hlediska životního prostředí rozvoje venkova a zemědělství je 
neustále vytvářet a obnovovat předpoklady pro trvale udržitelný rozvoj krajiny, který podle 
přírodních klimatických a sociálně ekonomických podmínek bude mít rozdílnou podobu 
v příznivějších nebo naopak marginálních oblastech kraje.  
Cílem je: 
Udržovat a chránit životní prostředí a kulturní krajinu: 
Účelně a alternativně využívat zemědělskou půdu, 

� podporovat činnost organizací zaměřených na ochranu přírody, 
� sledovat a podporovat komunikaci mezi organizacemi zaměřenými na ochranu přírody, 
� organizovat a propagovat ochranu přírody a krajiny, 
� vytvořit systém účinné kontroly ochrany přírody vybavené příslušnými pravomocemi, 
� koordinovat účinnou podporu ochrany přírody a krajiny ze strany Krajského úřadu. 

Systematicky věnovat pozornost biodiverzitě a environmentálním opatřením v krajině: 
� připravit opatření k zabránění povodním  
� podporovat ekologické zemědělství, 
� pečovat o krajinu. 

Směrovat pozornost na budování konkurenceschopného zemědělství v odpovídající vazbě na 
výrobní podmínky: 

� V méně příznivých oblastech spolu s rozvojem multifunkčního zemědělství snížit zornění 
zemědělské půdy ve prospěch krajinotvorných a environmentálních opatření (zatravnění, 
zalesnění, výstavba nádrží, rybníků, technických a biologických, protierozních opatření 
apod.).  

V tomto ohledu je významným opatřením také návrh protipovodňových opatření v inundaci 
Loučné.  
 
Oblast Dašic spadá do oblasti nitrátově ohrožené. Tzv. nitrátová směrnice (směrnice EU č. 
91/676/EEC) si klade za cíl snížit znečištění způsobené nebo vyvolané dusičnany ze 
zemědělských zdrojů a zabránit dalšímu znečištění vod tohoto druhu. Transpozice této nitrátové 
směrnice do národní legislativy ČR již byla provedena nařízením vlády č. 103/2003 Sb. s 
účinností od 1.1.2004 (povinné způsoby hospodaření ve zranitelných oblastech). Nitrátově 
zranitelné oblasti zaujímají v rámci PK významnou výměru. Dodržování zásad správné 
zemědělské praxe, specifikovaných na nitrátově zranitelné oblasti, je pro zemědělce hospodařící 
v těchto oblastech povinné.  
 

1.3.5 Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje 
Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje specifikuje cíle v oblasti ochrany přírody a krajiny 
v rámci zájmového území a vazeb na sousedící regiony. Koncepce navrhuje opatření vedoucí 
k obnově a ochraně jednotlivých složek životního prostředí. Řeší zejména ochranu přírody a 
krajiny v následujících oblastech: 
Zvláště chráněná území, 

� zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, včetně evropsky chráněných druhů a stanovišť  
� lesní ekosystémy, 
� zemědělství, 
� vodní hospodářství, 
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� turistika a rekreace, 
� doprava, 
� ochrana nerostného bohatství, 
� ochrana a biodiverzita krajiny. 

Dále je v koncepci provedeno ekonomické vyhodnocení souboru opatření k ochraně území. 
Územní plán respektuje vyhlášené regionální i nadregionální koridory a biocentra. Nejbližší 
naturovou lokalitou je Komárovský rybník s ochranou několika druhů ptactva. Záměry ÚP 
nemají vliv na tuto PO ani na prvky existujícího systému Natura 2000. K ochraně je navržen do 
výhledu písečný přesyp u Malolánského jako maloplošné území.  
 

1.3.6 Program snižování emisí a zlepšení ovzduší Pardubického kraje 
Základním cílem programu je účelné a ekonomicky schůdné snížení emisí produkovaných 
v kraji, aby jejich výše byla nižší než je stanovený emisní strop pro rok 2010 pro oxid siřičitý, 
oxid dusíku, těkavé organické látky a amoniak.  
Doporučené hodnoty krajských emisních stropů v roce 2010 pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, 
těkavé organické látky (VOC) a amoniak (v kt/rok): 

Kraj SO2 NOx VOC NH3 

Pardubický 20,0 19,5 12,0 7,0 
(Metodický návod odboru ochrany ovzduší MŽP ČR pro přípravu Krajských (místních) programů snižování emisí a 
Krajských (místních) programů ke zlepšení kvality ovzduší podle požadavků § 6, odst. 5 a § 7, odst. 6 zákona č. 
86/2002 o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, MŽP říjen 2002)   
 
Těmto požadavkům odpovídá plánované využití zemního plynu a elektřiny jako energetických 
zdrojů v plánovaných obytných budovách. Omezení pro provoz a produkci emisí má přijmout 
společnost Kataforesis a do zvláštního režimu ochrany ozonové vrstvy Země spadají provozy 
bývalých mrazíren. ÚP nepočítá s instalací nových zdrojů sledovaných emisí nebo se zhoršením 
imisní situace.  
 
Příprava silničního obchvatu města je opatřením s důležitým dopadem na kvalitu ovzduší – 
snížení emisí zejména v parametrech NOx a PM10. tyto parametry jsou v celém okolním území a 
zejména na dosavadním průtahu městem silnicí II/322 hodnoceny jako kritické. Obchvat bude 
nutno realizovat v souběhu s výstavbou trasy R35.  
 
 

2. Údaje o současném stavu životního prostředí  

2.1 Místní poměry a jednotlivé lokality  
Všechny hodnocené lokality jsou hodnotícímu dostatečně známy.  
Město Dašice leží asi v polovině trasy budoucího hlavního komunikačního tahu I. třídy R 35 
mezi Opatovicemi s dálničním exitem na dálnici D11 Praha – Hradec Králové a Vysokým 
Mýtem, v nadmořské výšce cca 210 – 230 m.  
Území obce má výměru 1772,65 ha. Zahrnuje katastrální území tří katastrů – Dašice, Prachovice 
u Dašic a Zminný. Součástí správního území Dašic je i místní část Malolánské a Velkolánské. 
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Hranice řešeného území je většinou tvořena zalesněným územím a zemědělskými pozemky. 
Městské centrum je chráněnou městskou památkovou zónou od r. 1990.  
Obyvatelstvo je v rozhodujícím podílu české národnosti a křesťanských tradic a vyznání.  
 

2.1.1 Obyvatelstvo a problematika hluku 
Demografický vývoj obce je v posledních letech příznivý. Vývoj počtu obyvatel celé obce 
vykazuje v posledních letech mírný nárůst. Velmi pozitivní je i věková struktura obyvatel. Podle 
územně identifikačního registru obcí ČR žilo v obci k 31.12.2008 1777 obyvatel, z toho 1236 
obyvatel v produktivním věku. Průměrný věk je asi 38 let. Složení populace je velmi příznivé pro 
budoucí rozvoj obce. 
 
V obci není zpracována hluková mapa s ohledem na zdroje hluku z dopravy. Lze konstatovat, že 
rozhodujícím zdrojem hluku a vibrací v sídlech Dašice a Zminný je provoz na hlavní silnici 
II/322 v celé délce jejího průchodu obcí. V dílčích lokalitách obce hluk způsobuje prakticky 
pouze doprava nebo provoz zemědělských mechanizmů při polních pracích a provoz domácích 
strojů (pily, travní sekačky). Hluk z dopravy je považován za významný aspekt ŽP. Hluk ze 
silnice zasahuje katastr obce významně, část katastru obce Zminný je také v hlukovém pásmu 
železničního koridoru Praha – Česká Třebová s velmi intenzivním provozem.  
 
Zdrojem hluku mohou být také např. kompresory chladicích agregátů u obchodních zón či 
restaurací nebo domácí pily a dřevoobráběcí stroje, pokud by byly použity, může se jednat 
zejména o drobné živnostenské aplikace.  
 

2.1.2 Prvky ochrany přírody a kulturní hodnoty  
 
V řešeném území se nachází řada registrovaných nemovitých kulturních památek:   
   Reg.č.  název 

� 18210/6-2055 – kostel Narození Panny Marie 
� 23096/6-2059 – socha sv. Jana Nepomuckého, smírčí kříž  
� 32589/6-4650 – kašna – fontána  
� 14043/6-4755 – měšťanský dům čp. 18 
� 21529/6-4652 – měšťanský dům U zeleného stromu čp. 19 
� 38895/6-4756 – měšťanský dům čp. 21 
� 36615/6-5203 – objekt čp. 25 – Obecní úřad 
� 46001/6-4651 – Vosáhlova vila – čp. 31 
� 38007/6-4659 – vodní mlýn čp. 35 se sochou sv. Jana Nepomuckého 
� 17443/6-4654 – městský dům čp. 43   
� 49087/6-6059 – fara čp. 55 
� 39895/6-2056 – venkovský dům – rodný dům Josefa Hybeše – čp. 67 
� 10249/6-5766 – měšťanský dům čp. 98 
� 26704/6-4653 – měšťanský dům čp. 100 
� 19828/6-2057 – venkovská usedlost – městský dům čp. 103  
� 28575/6-5204 – vodní tvrziště 

Dále je třeba zachovat historické a urbanistické hodnoty prvků území 
• Dašice: 

o pozdně rokokové a empírové domy z konce 18. a zač. 19. století 
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o zděný věžový vodojem 

• Prachovice: 
o zděná kaplička na návsi 
o křížek u č. p. 10 
o dům čp. 2 vč. vjezdové brány 
o domy čp. 5,7,8,19 

• Zminný: 
o venkovská usedlost čp. 11 
o návesní kříž 
o mariánská plastika u rybníka 

 

2.2 Současný stav území 
Terénní reliéf je jen mírně zvlněný v lesních částech v jihozápadní a západní části katastru 
Zminný. Terén zemědělsky obdělávané půdy je téměř rovinný. Nadmořská výška území obce se 
pohybuje v rozmezí 225 – 246 m n.m a srážky jsou zde mírné. Oblast patří mezi teplé, ačkoli 
obvykle je v teplota v zimě cca o 2°C nižší, než v Pardubicích.  
 
Hodnocené se nachází v území polabských štěrkopískových náplavů, vytvořených působením 
Labe a Loučné, které jsou součástí Východočeského křídového útvaru. Celková mocnost 
křídových vrstev zde dosahuje kolem 250 m. Sklon terénu je nepatrný, celkově k severu až 
severozápadu. Povrch území je v okolí velmi plochý a je budován kvartérním překryvem, ten je 
tvořen štěrkopískovými náplavy s jílovitými proplástky a dosahuje velmi vysoké, ale variabilní 
mocnosti. V okolí se vyskytují také písečné přesypy vátých písků.  
 
Hydrogeologicky jde o rajón 436 Labská křída, i hluboké podložní horniny jsou dobře puklinově 
propustné, jsou součástí středněturonské zvodně navazující na Vysokomýtskou synklinálu, která 
má značný vodárenský význam. Směr proudění vod v místě je zřejmě severozápadní. 
Významnější vodárenské odběry v okolí nejsou, jen užitková voda pro zahrádky a rodinné 
domky. Kvartérní vrstvy jsou zde vodárensky poměrně vydatné, ale se špatnými filtračními 
vlastnostmi. Znečištění se zde může šířit poměrně rychle.  
 
Lokalita není v pásmu hygienické ochrany vod ani chráněné oblasti přirozené akumulace 
podzemních vod Východočeská křída. Leží v povodí Loučné (č. povodí 1-03-02). Povrchový 
odtok není stálý, většinou je povrch suchý, i když místy jsou trvalejší mokřiny, zejména v 
blízkosti žel.koridoru a Loučné.  
 
Srážky jsou v místě kolem 600 mm ročně. Průměrná teplota je kolem 8,5°C, klimaticky je území 
hodnoceno jako příznivé pro zemědělskou činnost: léto mírně vlhké, jaro a podzim krátké a 
mírné, zima normálně dlouhá s nízkými teplotami, suchá s normální sněhovou pokrývkou.  
 
Chemismus podzemní vody v okolí nebyl pro účely tohoto posudku zatím podrobněji zkoumán, 
odpovídá zřejmě běžným kvartérním zvodním. V případě potřeby monitoringu by připadaly 
v úvahu studny rodinných domků a jezírko v písníku v blízkosti společnosti Agro. Podzemní 
voda často dosahuje na povrch a vytváří se mokřiny, které byly odedávna předměstem snah o 
odvodnění, již ve středověku zde vznikla rozsáhlá odvodňovací soustava vedoucí do Loučné a do 
Pardubic ke Spojilu.  
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Zastavěné území sídla je tvořeno poměrně kompaktní, převážně obytnou zástavbou. Zástavba 
města v centru má znaky charakteristické pro dřívější zemědělskou výrobu, kombinovanou 
s pozdějším příměstským sídlištním charakterem zástavbou rodinnými domky. V centru obce je 
zastoupena zástavba charakteru bydlení, občanské vybavenosti, také komplexu i výroby a 
výrobních služeb.  
 
Zastavěné území je vymezeno k listopadu 2010 a je zakresleno, resp. vymezeno ve všech 
grafických přílohách územního plánu (s výjimkou výkresu širších vztahů) v souladu s platnou 
legislativou. Hranice zastavěného území většinou kopíruje hranici intravilánu. Změn doznala 
zástavba v centru města, kde do zastavěného území byla zařazena nová zástavba, a to zejména v 
části Pivovar. Hranice zastavěného území byla dále rozšířena o plochy, které jsou součástí 
prostoru navazujícího na silniční obchvat prostřednictvím smíšené zóny. Navržena je dále územní 
reserva pro silniční obchvat města, kde ovšem jde jen o záměr pro výhled související s výstavbou 
rychlostní komunikace R35 .  
 
Stávající výrobní, sportovní a zemědělské, jakož i smíšené areály jsou respektovány  
 
Hlavními úkoly územního plánu je vytvářet podmínky: 

• pro stabilizaci a rozvoj hlavních sídlotvorných funkcí v řešeném území – bydlení, 
občanské vybavení, rekreace a výroba 

• pro udržitelný rozvoj sídla – vymezovány budou rozvojové plochy pro hlavní funkce – 
bydlení, občanské vybavení – sport, resp. rekreace a veřejné zeleně. S ohledem na 
možnost umístění zařízení občanského vybavení budou stanoveny podmínky využití 
ploch. 

• pro ochranu stávajících architektonických a urbanistických hodnot i kulturního dědictví v 
území 

• pro ochranu systému sídelní zeleně 
• pro možnosti rekreačního využití přírodního potenciálu řešeného území (turistika – pěší a 

cyklistická, ostatní sporty ) 
• pro zachování krajinného rázu, ochranu přírodních hodnot v území, zejména ve vazbě na 

tok Loučné a sportovní areál na ostrově.   
• pro ochranu, obnovu a regeneraci přírodního prostředí, ochranu a posílení 

ekostabilizačních funkcí v řešeném území 
 

2.3 Stanovení cílů  
Hlavní cíle ochrany životního prostředí nebyly v dokumentech obce zatím stanoveny. Lze je 
v obecné poloze definovat v následujících bodech: 

• Ochrana ovzduší: Zamezit zbytečným a nadměrným emisím ze spalování nekvalitních 
paliv nebo odpadů, udržet emise z dopravy v přijatelných mezích a nezhoršovat zbytečně 
parametr prašnosti PM10  V případě umístění zemědělských a souvisejících staveb 
vč.chovu koní pro sport respektovat potřebnou odstupovou vzdálenost. Dbát na dodržení 
předpisů o emisních limitech z výrobních areálů, včetně dodržení limitů emisí plynů 
nebezpečných pro ozonovou vrstvu Země.  

• Ochrana vod: Nezhoršit stav povodňové ochrany území. Nezhoršovat kvalitativní 
parametry vypouštěných odpadních vod z obce zejména do melioračních odpadů a 
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věnovat pozornost množství a kvalitě vypouštěných odpadních vod z nepřipojených 
lokalit na ČOV s přihlédnutím k potřebě kontroly kvality podzemní vody. Nové i 
dosavadní zdroje znečištění nenapojitelné na veřejnou kanalizaci s čištěním odpadních 
vod vybavit lokálním systémem v souladu s NV 416/2010 Sb. V nových částech sídel 
zřizovat oddílný kanalizační systém a v místech s dosud jednotným systémem přejít 
během oprav na oddílný systém s dostatečnými kapacitami.  

• Nakládání s odpady: Dodržet ustanovení zákona o odpadech a souvisejících předpisů. 
V obci zajistit i nadále separovaný sběr odpadů a jejich ukládání do určených nádob a 
prostředků. Nepřipustit vznik divokých skládek, zejména nebezpečných odpadů. Připravit 
v obci další sběrná místa pro řízené odkládání tříděného odpadu a vytvořit vzorový 
projekt takového místa. Realizovat projekt sběrného dvora v areálu bývalých kasáren. 
Nepřipustit vznik divokých skládek a minimalizovat vliv starých zátěží.  

• Hluk a vibrace: Dodržet stanovené limity pro vnější i vnitřní chráněné prostory, 
především ve vazbě na tranzitní dopravu a podle možností prosazovat stavbu silničního 
obchvatu města. Zajistit dostatečnou protihlukovou ochranu z budoucí R35.   

• Radiační ochrana: Zajistit splnění limitů pro omezování aktivity radonu z podloží 
v obytných prostorách.  

• Ochrana půdy: Zamezit nekontrolovanému a zbytečnému odnímání zemědělské půdy 
jejímu účelu, pokud nejde o půdu nízké bonity, respektovat PUPFL a jejich ochranná 
pásma a lesní půdu zásadně neodnímat z fondu. Jen zcela výjimečně odnímat půdu 
v prvním stupni ochrany a její podíl by neměl přesáhnout nezbytně nutnou výměru.  

• Ochrana přírody a zeleně: Respektovat vyhlášené lokality ochrany přírody – EVL a NPR, 
Ptačí oblast a lokální a regionální biocentra a biokoridory. Nezmenšovat rozsah drobné 
rozptýlené zeleně mimo zastavěnou část obce ani rozsah veřejné zeleně uvnitř obce. 
Udržet podmínky pro existenci volně žijících druhů, zejména drobné zvěře a ptactva. Při 
přípravě stavby silničního obchvatu dát dostatek prostoru pro migraci druhů ve vhodných 
místech.  

• Ochrana krajinného rázu: Při respektování požadavků na moderní a zdravé bydlení 
respektovat takové styly zástavby, které nenaruší existující krajinný ráz a nenaruší 
dálkové pohledy vznikem nové výškově pohledové dominanty. Nepovolovat zřizování 
billboardů, a to ani v území kolem R 35.  

• Respektování zásad trvale udržitelného rozvoje území jako celku  
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3. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním 
územně plánovací dokumentace významně ovlivněny. 

 
Zastavěné území je stanoveno ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. § 58 a je zakresleno 
ve výkresové části. Územní plán řeší i otázky nezastavěné části obce. Za zásadně důležité a 
ovlivnitelné aspekty je třeba označit ochranu ovzduší a vodní a odpadové hospodářství spolu s 
ochranou přírody a zeleně. Dalším důležitým aspektem je ochrana proti hluku a vibracím, 
především z dopravy, ale také z masových hudebních produkcí.  
 
Zastavěné území obce se rozkládá podél důležitých komunikací, které principielně definují 
řešené území. Nová zástavba je navržena převážně v úrovni dosavadního výškového uspořádání. 
Vedení VN v zastavěné části obce blokuje na několika místech vnitřní územní rozvoj a je 
nezbytně třeba jej kabelizovat. Totéž platí o zastaralých kabelových rozvodech telefonů. Plochy 
pro sport a odpočinek jsou roztroušeny v celé ploše města. V okolí je dostatek přírodních 
koupacích vod s dobrou kvalitou vody.  
 
Znečištění ovzduší je především z dopravy a z pevných topenišť. Důležité je věnovat pozornost 
plynofikaci města a eliminaci pachových látek z provoz společnosti Kataforesis. Při stavbě 
koridoru R35 a silničního obchvatu se počítá s dočasnými emisemi pevných částic (prach, PM10) 
zpětným uvolněním z nezafixovaných ploch. Vlivy na obec jsou ovšem jinak nízké s ohledem na 
směr převládajících větrů. Podle zkušenosti posledních několika let je třeba počítat s určitým 
stupněm rizika znečištění ovzduší ze společnosti Kataforesis. V areálu mrazíren je třeba 
soustavně pečovat o technický stav všech zařízení, aby nedocházelo k únikům plynů 
poškozujících ozonovou vrstvu země (tzv. ODS)  
 
V ÚP se nepředpokládá umístění zemědělských provozů živočišné výroby s produkcí znečištění. 
ÚP nedovoluje stavbu bioplynových stanic ani solárních elektráren z důvodu ochrany ovzduší a 
zemědělské půdy. Takové záměry podléhají ale vždy samostatně posouzení v procesu EIA (zákon 
100/2001 Sb.) V oblasti nakládání s odpady se předpokládá napojení nové zástavby na stávající 
systém.  
 
Významným aspektem je rovněž ochrana zemědělského půdního fondu. Celkový ZPF v obci není 
v dokumentaci specifikován. Veškerá zemědělská půda na území katastru je zorněna. Lesy 
zabírají jen asi 3% území, jen v oblasti Zminný více, až 25%.  
 
V řešeném území převládá zemědělská půda resp. druh pozemku – orná půda. Chráněná 
zemědělská půda, tzn. půda v I. a II. třídě ochrany, se v plánovaném území zástavby a vynětí ZPF 
vyskytuje zejména v centrální části mezi Dašicemi a Zminným, dotčená plocha Z21.  
 
Podle údajů Českého statistického úřadu je rozdělení klasifikovaných pozemků následující: 
 
Celková výměra pozemku (ha) 1772  

Orná půda (ha)  1401  
Chmelnice (ha)  0 
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Vinice (ha)   0 
Zahrady (ha)   40 
Ovocné sady (ha)  7 
Trvalé trávní porosty (ha) 64 

Zemědělská půda (ha)   1512 
Lesní půda (ha)    64 
Vodní plochy (ha)    46  
Zastavěné plochy (ha)   42 
Ostatní plochy (ha)    108 
 
Negativní vlivy na ornou půdu a PUPFL v místě lze charakterizovat takto:  

• Stálý pokles výměry orné půdy 
• Nízký podíl trvalých travních porostů, 9% ze zemědělské půdy 
• Vysoké procento zornění, 85% ze zemědělské půdy  
• Výměra orné půdy na obyvatele (0,19 ha) je hluboko pod průměrem kraje i ČR, vysoká 

hustota osídlení  
• Nízké procento zalesnění, 13,2% je nejnižší v kraji a hluboko pod průměrem ČR 
• Výměrem lesní půdy na obyvatele (0,04 ha) je hluboko pod průměrem kraje i ČR 
• Část lesů byla v minulosti zasahována imisemi, což ovlivnilo jejich zdravotní stav 

(Paramo, VCHZ, TE Chvaletice, dálkový přenos) 
• Část příměstských lesů je nedostatečně udržována a je těžko prostupná  
• Značný podíl lesních pozemků je zasažen podmáčením  
• Téměř bezlesá jižní část území je vystavená působení větrné eroze  

 
Zemědělská půda v I. třídě ochrany se nachází v centru řešeného území, navazuje na nivu řeky 
Loučné a je dotčena většinou rozvojových ploch na katastru Dašice, včetně části koridoru 
rychlostní komunikace R35. Další území v I. třídě ochrany ZPF leží v centru a severně od 
Zminného, zde je dotčena zastavitelnou plochou Z21 a územní rezervou severně od ní; ZPF v I. 
třídě ochrany je rovněž na jižním okraji katastru Zminný. Tato území je možno odnímat jen v 
nejzávažnějších případech. Zemědělská plocha ve II. třídě ochrany se nachází v západním okraji 
katastru Dašice, v jižním a jihovýchodním okraji katastru Dašice. ZPF ve II. třídě ochrany není 
dotčeno návrhem rozvojových ploch, s výjimkou jedné plochy navržené přírodní krajinné zeleně 
severozápadně od Dašic (N07). 
 
Kromě záborů ZPF pro zastavitelné plochy jsou v tabulkové části a v odůvodnění ÚP 
vyhodnoceny zábory zemědělského půdního fondu také pro systém ÚSES, systém zeleně a pro 
navržené změny využití zemědělské půdy. Vyhodnocení je provedeno z hlediska druhu pozemku, 
kvality půdy, třídy ochrany, ale bez uvedení výměry. 
 
Předpokládá se celkový rozsah budoucího odnětí jen v minimalizovaném rozsahu, ovšem kromě 
pruhu pro rychlostní silnici R35 a silniční obchvat města. Z tohoto pohledu je výhodnější jižní 
varianta obchvatu s mnohem menším záborem a kratší a přímější trasou.  
 
Dalším aspektem ŽP, který by mohl být až významně ovlivněn, je ochrana přírody, konkrétně 
vyhlášených prvků ÚSES. Změny je třeba ve fázi podrobnějšího projektového záměru projednat 
s AOPK, v zásadě však není možno měnit využití území zařazeného do ÚSES. Navržená bytová 
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zástavba nezasahuje do ochranného pásma ÚSES. Konfliktní lokality byly ve fázi přípravy zadání 
vytipovány a projednány v zastupitelstvu. Plocha N10 navržená jako plocha izolační zeleně, je 
navržena v prostoru ekologické zátěže a kontaminace ropnými látkami a odpady z výstavby 
železničního koridoru. Zde lze očekávat problémy se zakládáním a údržbou vegetace.  
 
Možné snahy o ovlivnění krajinného rázu je také třeba očekávat v souvislosti se stavbou koridoru 
R35 a silničního obchvatu. V souvislosti s tím je třeba zamezit stavbám pro reklamu, především 
stanovišť billboardů, které definitivně ničí zachovalý krajinný ráz a působí dopravní nehody 
odváděním pozornosti řidičů, zejména v blízkosti křižovatek. Krom toho mají na svědomí 
výrazné světelné znečištění v atmosféře.  
 
Ostatní aspekty jsou ovlivněny mnohem méně a převážně spíše pozitivně. Navržený záměr je 
neutrální k ostatním aspektům, jako je např. nakládání s odpady obce, znečištění odpadních vod 
apod. Pro výhled je však možno doporučit vymezení lépe přístupné plochy pro sběrný dvůr 
s tříděním odpadů pro lokalitu Zminný a Malolánské a stanovení sběrných bodů pro tříděný 
odpad tak, aby donášková vzdálenost pro občany nečinila více, než cca 300 m.  
 
Navržený ÚP snižuje havarijní rizika, protože odvádí dopravu – včetně dopravy nebezpečných 
odpadů a chemických látek ve směru Pardubice mimo město na lépe zajištěnou a bezpečnější 
obchvatovou komunikaci.  
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4. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být 
uplatněním územně plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména 
s ohledem na zvláště chráněná území a Ptačí oblasti.  

 
Jako hlavní dotčené aspekty ŽP v obci byly identifikovány ochrana ovzduší, ochrana vod, 
ochrana přírody a ochrana krajinného rázu.  
 
Ochrana ovzduší je vedena především v linii ochrany před zvýšenou prašností z dopravy, 
případně z odkrytých nebo nezatravněných ploch. Podle posledního dostupného Sdělení OO 
MŽP ČR č.6/2010 ve Věstníku č.4/2010 není v působnosti stavebních úřadů Pardubického kraje 
překročena žádná ze sledovaných kritických hodnot v roce 2008. V průběhu hodnocení bylo 
vydáno kladné stanovisko MŽP k projednávanému Oznámení EIA na záměr společnosti 
Kataforesis, vedené v registru EIA pod kódem MZP 318 pod názvem „Ekologizace provozu 
kataforetické linky zaměřená na snížení emisí VOC jednotkou termické oxidace s využitím 
odpadního tepla.“  
 
V oblasti ochrany vod je třeba dodržet zásady uvedené v části o ochraně před povodněmi a 
počítat s tím, že Loučná nemá žádné ovladatelné retenční kapacity. Při povolování nových staveb 
a přestaveb je třeba důsledněji řešit otázku kvality vypouštěných a čištěných odpadních vod a 
dodržovat i ustanovení nařízení vlády 416/2010 Sb. o kvalitě a podmínkách vypouštění vod do 
vod podzemních. V průběhu hodnocení ÚP bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu kanalizace 
a ČOV Lány u Dašic.  
 
Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000 v sousedním Komárově nebude záměrem 
dotčena, protože v ÚP nejsou plánovány žádné aktivity s dálkovým dopadem a veškeré dění 
spojené s možnými negativními vlivy je dostatečně vzdáleno a izolováno vlastní vysokou zelení 
EVL. Pardubický kraj – OŽPZ jako orgán ochrany přírody vydal k záměru kladné stanovisko 
uvedené v příloze. Záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky 
významné lokality. Ostatní aspekty ochrany přírody jsou respektovány.  
 
Z hlediska ochrany architektonického vzhledu města a krajinného rázu je třeba dodržet dosavadní 
výškové uspořádání sídla jako celku – vztah k dálkovým pohledům. Z hlediska lokální estetické 
úrovně je třeba střežit i lákadlo obchodních zisků a nepovolat stavby pro reklamu – především 
billboardy, a to včetně jejich umísťování v intravilánu a na volných plochách a zdech domů, např. 
v chráněné zóně na náměstí. Územní plán nepočítá již od zadání s možností umístění vysokých 
větrných a polí solárních elektráren.  
 

4.1 Vyjádření odborných subjektů k návrhu  
 
Pardubický kraj se vyjádřil k Návrhu zadání ÚP Dašice stanoviskem ze dne 25.3.2010 č.j. KrÚ 
18008/2010 OSRKEF/OUP. Ve stanovisku je uvedena nutnost respektování ZUR PAK, které 
byly v době zadání před schválením. Zpracovaný ÚP tyto ZUR respektuje. K návrhu ÚP bylo 
vydáno také souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice ze dne 16.3.2010 č.j. 
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1251/10/HOK-Pce/2.5 , ve kterém je uvedeno 14 podmínek, které byly do ÚP zapracovány. 
Jedná se především o podmínky zařazení některých lokalit pro bytovou zástavbu z hlediska vlivů 
hluku, především z navrhovaných komunikací. Dalším stanoviskem je dopis Ředitelství silnic a 
dálnic Praha ze dne 29.3.2010 pod č.j. 4904-ŘSD-10-311 ve kterém se uplatňují požadavky ve 
vztahu ke koridoru R35 a MÚK s napojením obchvatu města. Týkají se zejména vlivu na severní 
okraj města a část Prachovice s odvoláním na hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) k 
záměru R35 (úsek Časy – Ostrov). Požadavky byla akceptovány.  
 
K návrhu ÚP se v rámci předchozích etap přípravy ÚPD vyjádřily odborné a dotčené subjekty: 
Stanovisko MŽP ČR ze dne 30.3.2010 k návrhu zadání ÚP, Stanovisko Krajského úřadu – OŽPZ 
jako dotčeného úřadu státní správy ze dne 26.4.2010 k Návrhu zadání ÚP jako souhrnné 
stanovisko, připomínky jsou zejména z pohledu ochrany ZPF v I.třídě ochrany, a Stanovisko 
Pozemkového úřadu Pardubice e dne 28.4.2010 k Návrhu zadání ÚP. Vyjádření jsou zpracována 
v dokumentu „Vyhodnocení záměrů k ÚP Dašice“ ze 6.7.2010. Ve vyhodnocení je zahrnuto 
stanovisko – upozornění na ekologickou zátěž u záměru Výroba Dašice-jihozápad (u záměru 
N10).  
 
Lokalita k bydlení Dašice – jih je dotčena blízkostí plánovaného silničního obchvatu a zejména 
pak problémy s odváděním odpadních vod z této oblasti, které vyústily v časté zatápění 
přízemních prostor některých RD čerpanými splašky v ulici Jižní. Tuto problematiku by bylo 
třeba řešit velmi pozorně. Problematika odkanalizování je celkově v oblasti důležitá a v mnoha 
lokalitách podceněná. Je třeba aktualizovat dokument PRVKUC a v místních podmínkách se 
zaměřit na koncepci řady čerpacích stanic, vedoucích přes Černou za Bory nebo Sezemice na 
kanalizaci Pardubice, zakončenou velkou a spolehlivou čistírnou odpadních vod v Rybitví.  
 
Záměrem nejsou významně dotčeny zájmy ochrany přírody a klady převažují výrazně nad 
zápory, negativně je dotčen SV okraj města a oblast Prachovic v blízkosti průchodu R35, kde je 
vhodné počítat s protihlukovou bariérou, a lokální biokoridory a biocentra. Tyto vlivy lze 
kompenzovat návrhem opatření v dalším stupni projektové dokumentace  
 
Z hlediska vodního hospodářství, ochrany ovzduší, odpadů, havarijní připravenosti, správy lesů, 
rybářství, lesa a myslivosti není zatím k návrhu ÚP připomínek.  
 
Orgán správy myslivosti upozorňuje na potřebu udržet zakládání remízků a podmínek pro život 
zvěře. Návrh ÚP se v navržených změnách dotýká této otázky jen okrajově, v zastavěné části 
obce se zvěř nevyskytuje a v okolí obce jsou podmínky pro život zvěře udržovány.  
  
K dispozici je dále dokumentace záměru silničního koridoru R35 včetně stanoviska k systému 
Natura 2000, jak je uvedena na serveru MŽP – EIA. Jiné doklady nebo vyjádření nebyly 
k hodnocení předloženy.  
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4.2 Návrh místního systému ekologické stability 
 
Systém ekologické stability (ÚSES) představuje propojení dochovaných stabilních segmentů 
krajiny, tvořících kostru ekologické stability, do uceleného systému schopného podstatně zvýšit 
odolnost krajiny vůči nejrůznějším stresovým faktorům. Systém navazuje na vyšší formy ochrany 
přírody, fixované v podobě EVL a NPR, je zapracován a do územního plánu akceptován.  
 
ÚSES zahrnuje:  
Lokální biocentra LBC 29 Průhonský, LBC 34 Loučná – Lodrant, LBC 36 Dašice, LBC 37 
Dašice – rybníčky – sádka, LBC 38 Prachovice, LBC 39 Prachovice, LBC 55 Malolánsko, LBC 
61 Dašice, LBC 57 Lánské, LBC 64 Hlaváč  
 
Lokální biokoridory LBK 24 Rybníček, LBK 30 Na farském, LBK 35 Lodrant, LBK 54 Zmínka, 
LBK 60, LBK 62, LBK 63, LBK 65 Zahradečnice  
 
Regionální biokoridory a biocentra RBK 13 Loučná, RBC Loučná, RK 1281 a 1339 
 
Lokální biokoridory budou dotčeny stavbou rychlostní komunikace R35 na severu města, 
regionální může být dotčen i severní variantou obchvatu. Nové lokální biokoridory se nenavrhují.  
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5. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů 
podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení.  

5.1 Významné lokality navržené v ÚP  
V konceptu ÚP bylo projednáváno celkem 33 návrhů, z nich některé byly ještě před 
rozpracováním zamítnuty. Za nejvýznamnější je považován návrh silničního obchvatu města s 
návazností na komunikační napojení na R35, protože ten se může významným způsobem podílet 
na zklidnění dopravy ve městě a zlepšení životního prostředí. Dosavadní příjezd přes město je 
velmi špatný, je zde omezená rychlost a poměrně vysoká frekvence dopravy, zejména po zlepšení 
povrchu silnice v Horní i Dolní Rovni a Komárově se tuto silnici rychle naučili využívat řidiči 
kamionů na trase Pardubice – Vysoké Mýto. Napojení prostřednictvím obchvatu se jeví jako 
nezbytné a je třeba vyhodnotit jižní obchvat jako výhodnější, protože nezasahuje do regionálního 
biokoridoru a zabírá mnohem menší plochu ZPF, je dopravně bezpečnější a kratší.   
 
 

5.2 Popis důležitých změn a návrhů  
Pořizovatel po převzetí návrhů na pořízení změn územního plánu posoudil návrhy z hlediska 
souladu s právními předpisy a v souvislosti s vymezením nových zastavitelných ploch a 
konstatuje, že nebylo možné využít již vymezené plochy, neboť zájmové pozemky jsou ve 
vlastnictví fyzických osob s cílem zastavět části těchto ploch. Zbývající změny jsou v zastavěném 
území a mění se pouze funkční využití. Plochy změn navazují na plochy stávajícího funkčního 
využití, které rozšiřují vhodným způsobem. Nově navržené lokality v některých případech 
zasahují do ZPF s vyšší bonitou, proto jsou omezovány a přednostně by měly být využívány 
lokality bez záboru ZPF nebo na nižší bonitě. Jiné požadavky zejména vzhledem k širším 
územním vztahům nejsou v současné době známy. 
 
Řešením ÚP bude respektován tradiční charakter zástavby, lokality budou navazovat na stávající 
funkční využití. Nejsou navrženy stavby přesahující dosavadní výškový horizont města. Při 
projednávání a vydání ÚP bude v souladu se zákonem aktualizována hranice zastavěného území.  
 
Z provedených průzkumů ÚP nevyplývají žádné nové požadavky týkající se historických a 
kulturních hodnot. V rámci zpracování ÚP je požadováno veškerá řešení týkající se uvedených 
změn navrhovat s ohledem na tvorbu, ochranu a obnovu životního prostředí a krajiny. Zábory 
ZPF budou vyhodnoceny postupně individuálně z hlediska kvality půdního fondu (BPEJ, třídy 
ochrany atd.). Zábory mají být minimalizovány na čistou zastavěnou plochu a řeší se varianty 
detailního umístění. Nebudou povolovány izolované stavby mimo zastavěné území a lokality k 
zástavbě, které by vedly k jevu slévání obcí (zejména ve směru Kostěnice a Zminný-Veská). 
Navržené záměry splňují požadavky uvedené v pokynech MŽP 1996 a 2004 – nenarušují 
ekologickou stabilitu, nezhoršují erozní podmínky atd. Přehled všech dotčených pozemků a jejich 
výměr je uveden v tabulce v ÚP.   
 
Při zpracování územního plánu jsou respektovány požadavky vyplývající ze zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn, aby byla v maximální 
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míře zajištěna ochrana půdy. ÚP předpokládá minimální dotčení PUPFL nebo ochranného pásma 
lesa do 50 m od jeho okraje. Velikost event. záboru bude závislá na výběru finální varianty řešení 
a na způsobu dopravního napojení lokalit.  
 
V ÚP se nepočítá s umístěním větrných nebo solárních elektráren, případně nových objektů 
živočišné výroby. S ohledem na poslední směrnice (Sdělení č.9 MŽP, Věstník MŽP č.7, VII-
2010) k využívání zemědělské půdy pro stavby solárních elektráren nebude tento záměr 
realizovatelný.  
 
Zvláštní požadavky z hlediska obrany a bezpečnosti státu v území nejsou. Je požadováno 
respektování podmínek pro příjezd požární techniky po přístupových komunikacích a dále 
obecné respektování příslušných platných zákonů a vyhlášek.  
 
Řešené lokality se nenachází v oblasti s existencí ložisek nerostných surovin ani geologických 
staveb, pouze je možné uvažovat s těžbou štěrkopísku, jejíž celkový rozsah je vhodné upřesnit. V 
průběhu výstavby R35 bude třeba naložit šetrně se skrytou orniční vrstvou, doporučuje se využít 
ji k povážení a zvýšení podmáčených lokálních depresí na orné půdě.   
 
Předpokládá se existence lokalit s možným výskytem starých zátěží a možnou skrytou 
kontaminací. Jedná se zejména o bývalou skládku nebezpečných odpadů v lokalitě Agro-Alba, 
dnes z velké části zarostlou ruderální vegetací a nyní občas nelegálně užívanou motoristy k 
tréninku motokrosu. V ÚP jsou označeny lokality s prokázanými archeologickými nálezy 
vysokého stáří, a to zejména v oblasti Prachovice a Zminný, ale i přímo Dašice. Při veškeré 
stavební činnosti, zejména při výstavbě R35 a silničního obchvatu města je s novými nálezy třeba 
počítat.   
 
 

5.3 Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant ÚP  
 
Zhodnocení vlivů  

� sekundárních,  
� synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých,  
� trvalých a přechodných,  
� kladných a záporných;  
� vlivů na obyvatelstvo,  
� biologickou rozmanitost,  
� faunu, floru, půdu, vodu, ovzduší, klima,  
� hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického  
� vlivů na krajinu včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi vyhodnocení. 

 
Pro varianty předloženého návrhu územního plánu nelze vyhodnocení provést, protože návrh 
neobsahuje krom silničního obchvatu města žádné varianty. Varianty obchvatu II/322 byly 
vyhodnoceny předběžně z pohledu záboru ZPF a bezpečnosti silničního provozu, detailně byly 
vyhodnoceny firmou Transconsult v r.2010 a samostatně se budou řešit dále až v procesu EIA. 
Řešení v ÚP splňuje všechny požadavky objednatele a je rovněž v souladu s příslušnou 
legislativou. 
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5.4 Popis použitých metod vyhodnocení včetně jejich omezení. 
Pro hodnocení nebylo třeba použít žádné zvláštní matematické modely nebo biologické či jiné 
průzkumy. S ohledem na podrobnou znalost území hodnotitelem i projektantem je možno použít 
dobře zpracované mapové podklady. Při přípravě Zadání ÚP byly vzneseny připomínky, které 
byly do ÚP zapracovány. Dílčí návrhy, na které nebyl zcela jednotný názor, byly ponechány k 
dalšímu projednání a rozhodnutí podle podrobnějších podkladů. Zastupitelstvem obce byl návrh 
zadání schválen bez dalších připomínek.  
 
 

6. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů  

6.1 Všeobecně 
Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot navrhuje na základě znalosti 
místních poměrů :  
* Respektovat kvalitu přírodního prostředí a všeobecně usilovat o jeho zlepšení – kladný vliv  
* Navržená výstavba komunikace R35 bude mít negativní vliv na životní prostředí v 
bezprostředním okolí zejména omezeným využíváním pozemků a záborem ZPF, avšak současně 
musí být realizována stavba obchvatu města s napojením na MÚK (mimoúrovňovou křižovatku) 
a tím bude snížen vliv dopravy na městské centrum a dosavadní průjezdní tah. Celkově neutrální 
vliv.  
* Respektovat tradiční charakter zástavby se situováním obytných zón podél místních 
komunikací, s občanskou vybaveností soustředěnou především ve střediskových bodech a 
službami s drobnou výrobou situovanou v rámci zástavby, sportovní aktivity kolem hřišť a kolem 
sportovních areálů – kladný vliv  
* Chránit památkově hodnotné a historicky cenné objekty – kladný vliv 
* Chránit krajinu a krajinný ráz. Cíle jsou celkově plněny. Navržená zástavba nebude přesahovat 
přes existující horizont zástavby a nebude mít vliv na krajinný ráz. Aspekt je hodnocen jako 
kladný vliv. Záměr je obecně v souladu s politikou udržitelného rozvoje   
* Postupně se má realizovat navržená občanská zástavba, podpořit výstavba navrhovaných 
rodinných domů, rozvoj cykloturistických tras a objektů pro rekreaci, rozvojem rekreačních 
aktivit soustředěných kolem města, existujících sportovišť. Kladný vliv se projeví i na 
zaměstnanosti v obci.  
* Postupně intenzivněji využívat stávající a navržené plochy a objekty pro služby, tím nevznikne 
nárok na nové plochy a objekty – kladný vliv pro obyvatelstvo  
* Homogenizace v oblasti nové zástavby má také kladný provozně-technický vliv na inženýrské 
sítě i životní prostředí. Snížení intenzity dopravy po zprovoznění obchvatu města bude významné 
a bude zvýrazněno i dobrým technickým stavem nových komunikací. Celkově významně 
příznivý vliv.  
* Záměry uvedenými v návrhu ÚP nebude významně dotčen PUPFL. Dotčení záměrem 
silničního obchvatu je projednáváno samostatně investorem za účasti města. Zábor bude 
kompenzován. Neutrální vliv.  
* Zábor ZPF musí být minimalizován a veden k záboru ploch na nejnižších bonitách. Celkově 
zábor ZPF rozdělený do etap a provedený převážně ve II.- IV.třídě ochrany bude mít při dodržení 
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podmínek a případné náhradní rekultivaci neutrální vliv. Zábor ZPF v I.třídě ochrany má 
negativní vliv. Doporučuje se zábor minimalizovat.  
* Koncepce ÚP nepovede ke zhoršení dopravní, hlukové ani emisní situace v důsledku vlivů 
pozemní dopravy, zlepšení nastane zejména v centru města a na výjezdu u mlýnů. Neutrální vliv  
* Koncepce nepovede k negativnímu ovlivnění vymezených nebo plánovaných lokalit USES, 
EVL a NPR. Zásah vlivem dopravních staveb (R35 a obchvatu města) však bude minimalizován 
podle podmínek vydaných ve Stanovisku EIA. Systém ochrany přírody je plně respektován a 
doplněn. Pozitivní vliv.  
* Při respektování výše uvedených požadavků bude zajištěn všeobecně prospěšný demografický, 
ekonomický a hospodářský rozvoj města – celkově kladný vliv  
 
Celkově lze říci, že kladné vlivy významně převažují nad neutrálními, negativní vlivy se 
prakticky nevyskytují a lze je většinou eliminovat. Celkově je možno hodnotit sumu vlivů kladně 
a doporučit navržené změny k realizaci.  
 
Zájmové lokality nezasahují do žádné přírodní rezervace nebo jinak chráněné oblasti přírody. 
Ochranná pásma pozemků plnících funkci lesa jsou stanovena 50 m od okraje lesa. Do pozemků 
veřejné zeleně zasahuje záměr silničního obchvatu města v severní variantě Dašic a v sídle 
Zminný se dotýká ochranného pásma PUPFL. Z tohoto pohledu je třeba dodržet běžná opatření.  
 

6.2 Vlivy koncepce na veřejné zdraví  
Navržená koncepce ÚP nebude mít v žádné oblasti negativní vliv na lidské zdraví. Pozitivní vlivy 
se projeví ve zlepšení emisní situace (doprava, plynofikace a dálkové topení) a nepřímo 
zlepšením možnosti sportovních aktivit a tím dopadem na zdraví osob provozujících příslušné 
aktivity. Hlukové poměry byly vyhodnoceny a jsou respektovány, zejména přípravou silničního 
obchvatu města a opatřeními u R35.  
 

7. Popis navrhovaných opatření pro eliminaci předpokládaných vlivů na ŽP  
Pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných 
záporných vlivů na životní prostředí jsou navržena opatření a popsány omezující podmínky pro 
využití:  
 
Pro plochy pro bydlení je určeno závazné omezení  
* Nepřípustné využití ploch pro bydlení: 
- stavby pro chov hospodářských zvířat, u kterých by byly překročeny hygienické limity, dané 
platnými právními předpisy 
- výroba a výrobní obsluha, u kterých by byly překročeny hygienické limity (zejména hluk a 
emise), dané platnými právními předpisy 
- dopravní plochy a provozy, u kterých by byly překročeny hygienické limity, dané platnými 
právními předpisy 
- vrakoviště a skládky 
- zařízení na zneškodňování odpadů včetně skladů  
Rozvojové plochy bydlení budou navrhovány mimo ochranná pásma v takové poloze, aby byla 
posilována kompaktnost sídla, nová výstavba byla dobře obslužná dopravní i technickou 
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infrastrukturou a aby nedocházelo ke střetu s limity a omezujícími vlivy v území. Nad rámec 
zastavitelných ploch bude přípustné i doplnění stavebních mezer stavbami pro bydlení, jen pokud 
to bude ve funkčních plochách bydlení.  
 
V průběhu výstavby budou vždy dodržována opatření k minimalizaci negativních vlivů prašnosti 
a hlučnosti na okolní budovy a jejich uživatele. Zařízení staveniště budou po skončení výstavby 
neprodleně odstraněna. Budou užívány jen mechanismy v bezvadném technickém stavu.  
 
Pokud bude na plochách určených k výstavbě nutné kácení stromů, bude určena náhradní 
výsadba, a to prioritně do míst s plánovanou funkcí vnitrosídelní zeleně. Kácení bude prováděno 
výhradně v mimovegetačním období.  
 
Město má vytyčeny záplavové zóny v oblasti průchodu řeky Loučné, která nemá žádné 
ovladatelné akumulační kapacity. Je třeba dodržet výškové limity odvozené (+300 mm) od 
průtoků stoleté vody. Nelze připustit zástavbu, která by průchod vysoké vody omezovala a 
zvyšovala hladinu dosud vymezenou. V případě stavby obchvatu města je třeba zabezpečit 
dostatečný volný profil pro průchod velkých vod. Záležitost prověří oborová studie.  
 
Vymezovány budou případně rozvojové plochy i pro další funkce v území – např. podnikatelské 
aktivity (neobtěžující výrobu), sport, dopravní plochy, veřejnou zeleň apod. 

• Výrobní aktivity budou ve stávajících objektech a areálech provozovány pod podmínkou, 
že důsledky provozu nebudou mít negativní vliv na životní a obytné prostředí sousedních 
ploch bydlení, občanského vybavení a rekreace. Po obvodu areálů, pokud to umožní 
prostorové podmínky, bude navržen pás izolační zeleně. Dopravní obsluha areálů bude 
pokud možno vedena mimo obytné plochy. 

• Ve výrobních areálech bude striktně dodržován režim respektování zákonných požadavků 
ochrany životního prostředí.  

• Pro zařízení občanského vybavení bude využíván stávající potenciál nebo budou taková 
zařízení lokalizována v rámci zastavitelných ploch jako přípustné využití v souladu se 
stanoveným funkčním regulativem.  

• Bude zřízen sběrný a separační dvůr pro nakládání s odpady v areálu bývalých kasáren a 
aktualizován systém nakládání s odpady ve městě  

• Povolování nové výstavby nebo rekonstrukce staveb v oblastech nenapojených na funkční 
veřejnou kanalizaci nelze připustit, pokud nebude zajištěno spolehlivé čištění odpadních 
vod v souladu s NV 416/2010 Sb.  

• Bude věnována zvýšená pozornost stavu a funkci odkanalizování, a to především s 
ohledem na dosud špatnou funkci kanalizace v oblasti Jižní ulice. Další výstavbu v této 
oblasti nelze povolit do doby, než bude jednoznačně spolehlivě vyřešeno čerpání 
odpadních vod.  

• Sportovním aktivitám budou i nadále sloužit dosavadní sportoviště a areály, které lze 
doplnit o další vhodná zázemí a do budoucna rozšířit o navazující plochy. 

• Pro zlepšení prostupnosti krajiny budou prověřeny možnosti obnovy některých zaniklých 
či neudržovaných cest. V souladu s vymezeným systémem ÚSES budou doplněny o 
doprovodnou zeleň (interakční prvky), které rozčlení intenzivně zorněné plochy a 
napomůže posílení krajinného rázu.  
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• Při stavbě rychlostní komunikace R35 musí být zajištěny navržené komunikační ekodukty 
s potřebnými rozměry. V průběhu stavby nebudou vozidla stavby vjíždět do intravilánu 
města, pokud to nebude nezbytně nutné např. k převozu zeminy na místo trvalého uložení. 
Mezideponie zeminy musí být v prostoru staveniště nebo na předem projednaných 
místech.   

• Systém zeleně bude v detailech doplněn o navržené plochy a linie izolační a interakční 
zeleně. V plochách navrhované obytné výstavby budou v dalších navazujících 
dokumentacích (územní studie) řešeny i plochy pro veřejnou zeleň. 

• Jsou vymezeny a budou dodrženy plochy skladebných prvků lokálního systému 
ekologické stability, posilována bude vazba sídla na krajinu a ekologickou stabilitu ploch 
v neurbanizovaném území.  

• Výstavba a zástavba v okolí BC a BK musí respektovat podmínky stanovené pro ÚSES.  
 

8. Zhodnocení způsobu zapracování cílů ochrany ŽP  
 
Město Dašice je součástí území, které má vypracován USES v návaznosti na celostátní a 
evropskou koncepci a ta je v ÚP respektována.  
 
Vzhledem k situování hranic mezi jednotlivými obcemi lze konstatovat, že byly stanoveny takové 
záměry a cíle, že ke kolizím se záměry sousedních obcí nedochází. Nedochází ani ke kolizím s 
jednotlivými funkčními plochami sousedících obcí. Detailní řešení silničního obchvatu města je 
třeba dořešit. 
 
V návrhu územního plánu jsou zahrnuty obecně platné cíle ochrany životního prostředí přijatých 
na mezinárodní i komunitní úrovni do politik územního rozvoje a jejich zohlednění je vzato 
v úvahu při výběru řešení. V konkrétním případě se jedná prioritně o ochranu zemědělského 
půdního fondu a pozemků začleněných do ÚSES. Způsob zapracování vnitrostátních cílů ochrany 
životního prostředí do územně plánovací dokumentace klasickým postupem a jejich zohlednění 
při primárním výběru variant řešení je dáno zejména relevantním respektováním příslušných 
předpisů a nařízení vlády i krajských programů, především zahrnutím principu trvale 
udržitelného rozvoje.  
 
Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
Lze konstatovat, že Územní plán je zpracován v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje  
Pardubického kraje, ze kterých pro město nevyplývají kromě dopravních staveb a systému 
regionálního ÚSES přímo žádné konkrétní návrhy. Existující vedlejší silniční spojovací trasa 
II.tř. mezi Pardubicemi a Vysokým Mýtem zůstává zachována s připravovanou změnou – 
obchvatem města a napojením na R35 v MÚK.   
 
Komplexní vyhodnocení vlivů  
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí v komplexní podobě bylo prováděno již v předchozích 
plánovacích krocích. Lze konstatovat, že návrh Územního plánu nemá vzhledem k záměrům 
rozvoje obce v jednotlivých oblastech nijak zásadní negativní vliv a podporuje trvale udržitelný 
rozvoj území. Jednotlivé navrhované lokality i nadále zachovávají rovnováhu mezi životním 
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prostředím, hospodářským rozvojem obce a sociálními vlivy v území a vytvářejí mezi těmito 
jednotlivými složkami vyvážený vztah v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.  
 
Celkově lze říci, že navržený územní plán nebude mít při zachování existujících východisek 
a stanovených limitů žádné významně negativní dopady do oblasti životního prostředí nebo 
socioekonomické oblasti a podpoří trvale udržitelný rozvoj území, aniž by negativně zasáhl 
do životního prostředí obce nebo kterékoliv z evropsky významných chráněných lokalit.  
 

9. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na 
životní prostředí. 

9.1 Limity využití území 
Jako limity využití území jsou v územním plánu definovány tyto limity: 
 1. Záplavové území řeky Loučné a souvisejících drobných vodotečí  

2. ÚSES v existujících hranicích  
 3. Pásma hygienické ochrany (PHO) průmyslových a zemědělských areálů. 
 4. Ochranná pásma veřejných komunikací, dálkových i místních nadzemních i podzemních 

vedení  
 5. Existující hranice lesa a zemědělský půdní fond.  
 6. Všechny domy v intravilánu mají být napojeny na veřejný vodovod a kanalizaci a 

zásobování elektrickou energií. Plynofikace je doporučena.  
 7. Veřejně prospěšné stavby a plochy pro veřejně prospěšné stavby.  
 8. Nakládání s odpady a jejich odstraňování  
 

Podmínky využití území jsou podrobně vymezeny v územním plánu a budou také uvedeny 
v příloze Opatření obecné povahy (vyhlášky). 
 
Pro plochy s uvažovaným vynětím ze ZPF je třeba volit detailní umístění konkrétních záměrů tak, 
aby se vyhovělo zejména požadavku na přednostní využití pozemků s horšími bonitami. 
Doporučuje se vyčleněný prostor dodržet a dále nezvětšovat. Skutečný zábor minimalizovat 
pouze na reálnou potřebu zastavěných ploch, zbytek ploch ponechat v ZPF např. se změnou 
kultury na zahrady. Dále bude přípustné i doplnění stavebních mezer stavbami pro bydlení, 
pokud to bude ve funkčních plochách bydlení a zamýšlená stavba bude: 

• splňovat hygienické podmínky pro umístění aktivity v lokalitě 
• v souladu s charakterem území a požadavky pro ochranu architektonických a 

urbanistických hodnot území 
• v souladu s požadavky na veřejnou a technickou infrastrukturu 
• v souladu se záměry a strategií rozvoje obce 
• splňovat obecně technické podmínky pro výstavbu 

 
Doporučuje se prověřit podrobnějším průzkumem stav kontaminace půdy a podzemních vod v 
lokalitě N10 (Agro-Alba) ještě předtím, než se začne s dalšími aktivitami v této lokalitě. 
Samostatný monitoring jiných vlivů na životní prostředí se pro uvažované záměry uvedené v ÚP 
nestanovuje.  
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10. Netechnické shrnutí  
 
Navrhuje se Územní plán města Dašice.  
Návrh zahrnuje plochy pro stavby komunikací, obytných budov a technického zázemí a 
celkového prostorového řešení rozvoje města ve vazbě na existující dopravu a plánovaný silniční 
obchvat města jižním nebo severním obloukem od areálu bývalých kasáren k připravované 
křižovatce s rychlostní silnicí R35. Tento záměr bude hodnocen v samostatném procesu EIA, 
podmínky z něj vycházející je třeba dodržet.  
 
Navržený ÚP je v souladu s přijatými zásadami územního plánování obce v zastupitelstvu i 
s platnými zákony České republiky. Celkově ÚP vede ke zlepšení životního prostředí a kultury 
bydlení v obci. Protože území bude i nově využito pro bydlení, je třeba sledovat aktivity spojené 
s nadměrným hlukem nebo emisemi a bytovou zástavbu situovat dál od hlavní silnice. Veškerá 
nová zástavba musí mít zajištěno spolehlivé odkanalizování a čištění odpadních vod. Bude 
potřeba zábor méně významné plochy zemědělské půdy pro novou bytovou zástavbu, skutečný 
zábor bude upřesněn po hodnocení záměru samostatnou územní studií v procesu EIA jakmile 
budou známy podrobnosti záměru.   
 
Z hlediska vlivů na Evropsky významné lokality a soustavu Natura 2000 je navržený ÚP 
neutrální, protože žádná vyhlášená lokalita není záměrem dotčena. Bylo vydáno Stanovisko KÚ 
Pardubického kraje k ÚP a k silničnímu obchvatu R35 s tím, že záměr nemůže mít významný 
vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality.  
 
Pro případ kácení stromů bude vždy uloženo opatření náhradní výsadby. Je navržen dodatečný 
průzkum a přehodnocení kontaminací v lokalitě mezi společnostmi Agro Dašice a Alba 
Kostěnice. Rozšířené požadavky na rozvojové plochy ve Zminném nelze doporučit z důvodu 
koncepčně nepřípustného slévání obcí, jak je uvedeno v odůvodnění ÚP.  
 
Plochy pro zemědělskou živočišnou výrobu nebo solární či větrné elektrárny nejsou navrženy. 
Průmyslové stavby jsou umístěny v přechodové zóně mezi silničním obchvatem a obytnou 
zónou. Navržená zástavba respektuje vzdálenost rozlivové plochy pro povodeň v úrovni stoleté 
vody a její výškovou úroveň.  
 
Při posouzení vlivů na životní prostředí bylo u všech aspektů konstatováno, že návrh je 
proveden bez významnějších konflikt ů se zájmy ochrany životního prostředí, některé 
návrhy směřují k jeho významnému zlepšení a jsou dodržena ustanovení předpisů a zákonů 
o ochraně životního prostředí. Návrh je také v souladu se strategickými dokumenty kraje a 
republiky a s politikou trvale udržitelného rozvoje a energetické bezpečnosti. Návrh nemá 
negativní vliv na zvláště chráněné části přírody.  
 
Návrh je proto doporučen ke schválení a jsou stanoveny podmínky k jeho uplatnění.   
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11. B. Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na prvky soustavy Natura 2000  
 
Vyhodnocení je provedeno v předchozích kapitolách současně s vyhodnocením vlivů na prvky 
USES. Bylo vydáno Stanovisko KÚ Pardubického kraje k zadání ÚP města s tím, že záměr 
nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality. Návrh 
ÚP nebude mít ani jako celek významnější vliv na prvky soustavy USES a Natura 2000.  
 
 

12. C. Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje / územního plánu na stav a 
vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně 
analytických podkladech 

Územní plán vytváří podmínky pro komplexní rozvoj řešeného území – pro trvalou stabilizaci 
počtu obyvatel a zlepšení socioekonomických podmínek za současné ochrany a rozvoje hodnot 
území: 
- vymezením funkcí ve stabilizovaných plochách; 
- vymezením ploch pro další rozvoj jednotlivých funkcí (zastavitelné a přestavbové plochy; 
územní reservy)  
- řešením dopravního systému a systémů jednotlivých druhů technické infrastruktury; 
- řešením koncepce rozvoje krajiny; 
 
Navržený ÚP respektuje přirozená omezení, vyplývající z polohy města vůči dopravě, vodním 
zdrojům a tokům a lesním plochám. Jedná se především o omezení plynoucí z ochranných 
pásem, v daném případě se nejvíce uplatňuje omezení územního rozvoje do prostoru záplavového 
území a do územní reservy pro silniční obchvat města. Dalším omezením je blokování rozvoje za 
čáru R35. ÚP tedy řeší především rozvoj do zbývajících směrů s respektováním navržené hlavní 
dopravní trasy.  
 
Vlivy jednotlivých faktorů a jejich stav je podrobně popsán v kapitole 1 a lze konstatovat, že 
trvale udržitelný rozvoj města je zabezpečen, pokud bude splněn předpoklad realizace silničního 
obchvatu a průchodu R35. Intenzita negativních vlivů velmi silně vzrostla po zprovoznění dálnice 
D11 na Hradec Králové a opravě silnice přes Roveň a neočekává se pokles ani po dokončení 
napojení D11 a R35 v Opatovicích, naopak, dojde spíše ke zintenzivnění dopravy od severu 
směrem na Vysoké Mýto. Poslední údaje o sčítání vozidel z roku 2005 již dávno nejsou 
relevantní a současnosti probíhá nové sčítání. Očekává se počet vozidel blízký hodnotě 10 tis. za 
den.  
 
Z hlediska dalšího rozvoje není území ohroženo půdními sesuvy ani seismickými jevy. 
Problémem je pouze existence záplavového území Loučné a spolehlivého odkanalizování území.  
 
Z hlediska ochrany ovzduší je třeba věnovat pozornost zejména parametru VOC (Kataforesis a 
případně jiné lakovny a autoopravny) a ODS (mrazírny).  
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13. D. Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných stránek, slabých 
stránek, příležitosti a hrozby v území   

D.1. vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území 
Navržený ÚP eliminuje hrozby plynoucí z nadměrného zatížení tranzitní dopravou, působené 
především emisemi do ovzduší, hlukem, vibracemi poškozujícími stavby v okolí průjezdní silnice 
II/322. Současně významně snižuje pravděpodobnost dopravní nehody v centru města a tím 
hrozbu kontaminace půdy a vody spojené s únikem ropných látek nebo chemických látek či 
nebezpečných odpadů při nehodě.  
 
D.II. vliv na posílení slabých stránek řešeného území  
Navržený ÚP otevírá možnosti pro zřízení nových výrobních prostor v území přiléhajícím k 
silničnímu obchvatu. Za slabou stránku lze považovat i nedostatek pracovních příležitostí a 
potřebu dojíždět za prací do Pardubic.  
 
D.III. vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území  
ÚP připravuje území k lokálnímu využití stávajících kapacit a zejména dává možnost zapojení 
existujících lidských zdrojů mladší generace, dorůstající do produkčního a podnikatelského věku 
tím, že jim dává k dispozici nově připravené prostory pro podnikání. Může být naplněna také 
potřeba případného vymístění kovovýroby společnosti Kataforesis do nových prostor, pokud v 
dosavadní lokalitě nebude plnit stanovené emisní limity VOC. Dosavadní areál může být 
nabídnut například pro obchod a služby.  
 
D.IV. Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území  
Za rozhodující vliv nového ÚP je třeba považovat především řešení území souvisejícího s 
připravovaným obchvatem města. Do značné míry dojde k uvolnění centra města a prostor kolem 
náměstí od dopravy a průmyslové činnosti. Vývoj hodnot řešeného území je pozitivní a navazuje 
na dlouholeté tradice v ochraně přírody. Přírodní hodnoty území zůstávají zachovány a jejich 
udržení je podpořeno přesunem hlavních dopravních směrů na plánovaný silniční obchvat.  
 
 

14. E. Vyhodnocení přínosu zásad územního rozvoje / územního plánu k 
naplnění priorit územního plánování  

Zásady územního plánu stanovují limity využití území a jeho hranice. Přínosem je jasná regulace 
zástavby ve městě, respektující zásady trvale udržitelného rozvoje tak, aby nebylo možno 
divokou výstavbou zničit nebo ohrozit dosud zachovalý historický charakter centra města a jeho 
velmi pěknou zachovalost, přitom současně vyjít vstříc požadavkům na moderní bydlení a 
dostatek pracovních příležitostí a ekonomickou aktivitu obyvatelstva.  
 
 

15. F. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území – shrnutí  
Vyhodnocení vlivů ÚP Dašice na životní prostředí je zpracováno dle zák. č. 100/2001 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí a dle přílohy zákona č. 138/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu. 
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Předložené SEA hodnocení je prohloubením výstupů průzkumů a rozborů pro ÚP města Dašice 
ve smyslu podrobnějšího screeningu potenciálních střetů navrhovaných dopravních koridorů a 
rozvojových ploch ve vztahu k jednotlivým složkám životního prostředí vymezeným limitům pro 
tvorbu ÚP. 
 
V rámci posuzování byly brány v úvahu vlivy přímé, nepřímé, sekundární, kumulativní, 
synergické, krátkodobé, dočasné, dlouhodobé a permanentní vlivy. Záměry jsou hodnoceny z 
hlediska dopadů na obyvatelstvo a vybrané složky životního prostředí: faunu a flóru, půdu, 
horninové prostředí, vodu, ovzduší a klima, hmotné statky a kulturní a historické památky, ÚSES 
a krajinu v intencích dle přílohy stavebního zákona a se zvláštním zaměřením na zákon 114/1992 
Sb. o ochraně přírody a k ochraně evropsky významných lokalit. Hodnocení vlivů záměrů bylo 
provedeno posouzením, nakolik tyto záměry přispívají k naplňování cílů ochrany životního 
prostředí, respektive zda s nimi nejsou v rozporu.  
 
V hodnocení nejsou zahrnuty běžné požadavky plynoucí z platné legislativy, kterou se nehodí 
opisovat. Zejména tím má posuzovatel na mysli uvádění povinností jako „zpracovat dokumentaci 
EIA“ nebo „požádat o výjimku z ochrany přírody“ u AOPK nebo u Krajského úřadu apod. 
 
 
F.I. Vyhodnocení vlivů na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jak byla zjištěna v 
rozboru udržitelného rozvoje  
Ve městě Dašice byla po dlouhé době a značném úsilí dokončena čistírna odpadních vod města, 
jejíž stará technologie a nevyhovující účinnost bránila jeho dalšímu rozvoji. Všichni obyvatelé se 
tak dostali napojením na kanalizaci společensky i ekonomicky do stejné pozice, i když cena za 
odvádění a čištění odpadních vod je poměrně vysoká. Části města a sídla dosud nenapojená na 
kanalizaci jsou navržena k odkanalizování do ČOV Pardubice – Rybitví nebo do ČOV Dašice. 
Případná nenapojená sídla je třeba řešit chemickou čistírnou odp. vod. Tím se vyhoví ve všech 
městských sídlech požadavku zákona o čistotě vody.  
 
Ostatní podmínky pro trvale udržitelný rozvoj území zůstávají na poměrně dobré a v každém 
případě srovnatelné pro všechny obyvatele města, kterým je od nejmenšího věku až po stáří 
poskytována přiměřená péče a podmínky pro rozvoj. Je navržen dostatek rozvojových ploch.  
 
F.II. Shrnutí p řínosu zásad územního rozvoje / územního plánu k vytváření podmínek pro 
předcházení  

• zjištěným rizik ům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného 
území  

Hlavní rizikové faktory jsou ve městě tři:  
a) požár  
b) dopravní nehoda s většími důsledky  
c) povodeň   

 
Rizika požáru lze řešit jednak důslednou a promyšlenou prevencí, jednak dobrým vybavením 
místního sboru dobrovolných hasičů. Ti mají možnost výcviku i pro zásah u dopravní nehody 
nebo průmyslové havárie. 
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Navržený obchvat města snižuje rizika dopravních nehod a při jejich vzniku také dosah jejich 
účinků na obyvatelstvo, zlepšuje také průjezdnost pro vozidla záchranné služby.  
Povodeň není příliš ovladatelným faktorem, nicméně je možno aplikovat preventivní přístup a 
tím omezit případné škody na minimum.  
 

• předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích.   
Pro budoucí generace jsou uchovány dobré podmínky, zejména v důsledku ochrany přírody a 
dobrému komunikačnímu napojení při dojíždění za prací. Pokud jde o ekonomické a společenské 
podmínky, jsou ve městě na přijatelně rozvinutém stupni a lze konstatovat, že zůstane zachován 
charakter města jako satelitního sídla v blízkosti Pardubic, kde jsou dobře dostupná zařízení 
společenská, vzdělávací, sportovní i zdravotní. Ve městě zůstává zachována mateřská a základní 
škola s dostatečnými kapacitami, základní škola ovšem vyžaduje pokračování rekonstrukce. K 
dispozici je také základní lékařská služba, pošta a obchodní síť.  
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16. Závěry a doporučení 
 

1. Vyhodnocení vlivů ÚP města Dašice na životní prostředí je zpracováno dle zák. č. 

100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a dle přílohy zákona č. 138/2006 Sb. 

o územním plánování a stavebním řádu. V rámci posuzování byly brány v úvahu vlivy 

přímé, nepřímé, sekundární, kumulativní, synergické, krátkodobé, dočasné, dlouhodobé a 

permanentní vlivy. Záměry jsou hodnoceny z hlediska dopadů na obyvatelstvo a vybrané 

složky životního prostředí:, faunu a flóru, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší a 

klima, hmotné statky a kulturní a historické památky, ÚSES a krajinu v intencích dle 

přílohy stavebního zákona a se zvláštním zaměřením na zákon 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a k ochraně evropsky významných lokalit. Hodnocení vlivů záměrů bylo 

provedeno posouzením, nakolik tyto záměry přispívají k naplňování cílů ochrany 

životního prostředí, respektive zda s nimi nejsou v rozporu.  

2. Záměr výstavby silničního obchvatu města s napojením na rychlostní komunikaci R35 je 

klíčovým záměrem pro zlepšení parametrů životního prostředí a další rozvoj města. 

Doporučuje se záměr realizovat v co nejkratší době a s využitím kruhových křižovatek na 

všech místech křížení nebo odbočování. V rámci zpracování navazujících podrobnějších 

dokumentací silničních komunikací navrhnout taková opatření, která budou zajišťovat 

dostatečnou průchodnost krajiny pro zvěř v návaznosti na platný USES a migrační trasy 

živočichů. Po zprovoznění záměru prověřit navýšení hladiny hluku u chráněných objektů 

v okolí tras.  

3. Doporučuje se věnovat zvýšenou pozornost koncepci a funkčnosti systému 

odkanalizování města, zejména ve vazbě na nově povolovanou výstavbu. Dořešit 

problematiku kapacity kanalizace v ulici Jižní a vyvarovat se obdobných problémů.  

4. Z hlediska ochrany ovzduší monitorovat trvale emisní situaci ve společnosti Kataforesis a 

stav zařízení v bývalých mrazírnách z hlediska vysokého obsahu látek poškozujících 

ozonovou vrstvu Země (ODS).  

5. Považuje se za nezbytné zřídit pro město sběrný a separační dvůr pro nakládání s odpady 

a aktualizovat systém nakládání s odpady ve městě ve vazbě na legislativní vývoj.  
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6. Z hlediska udržení zachovalého krajinného rázu se doporučuje i nadále dodržet omezení 

výšky staveb na maximálně 4 nadzemní podlaží a nepovolovat stavby pro reklamu na 

celém katastru města v žádné podobě. Zejména toto omezení platí v dohledové 

vzdálenosti kolem R35. Umisťování billboardů a staveb pro reklamní účely je z důvodu 

uchování historického charakteru centra města nežádoucí i uvnitř zachovalé zástavby.  

7. Z hlediska ochrany přírody podle zákona 114/1992 Sb. nejsou zaznamenány žádné zásahy 

do ÚSES nebo chráněných lokalit. Záměr výstavby solární nebo vysoké větrné elektrárny 

není na orné půdě přípustný.  

8. V zastavěné části obce se nachází kvalitní vysoká zeleň. Tato zeleň nebude záměry ÚP 

dotčena. Pokud dojde kdekoli během výstavby k nutnosti kácení stromů, bude zajištěna 

náhradní výsadba, prioritně v místech plánované vnitrosídelní zeleně. Jakékoli kácení 

bude provedeno v době vegetačního klidu. K ochraně je navržen jeden strom – platan.  

9. U záměrů produkujících případně emise do ovzduší nebo nadměrný hluk ve smíšeném 

území bude v době zkušebního provozu provedeno kontrolní měření vlivu hluku resp. 

emisí ze stacionárních zdrojů na okolí akreditovanou laboratoří a v případě překročení 

limitů budou realizována dostatečná omezující opatření.  

10. Dominantní zdroje hluku nebo plynných emisí, pokud by se v budoucnu vyskytly, budou 

podle možnosti situovány co nejdále od chráněných venkovních prostorů a chráněných 

venkovních prostorů staveb.  

11. Vynětí ze ZPF bude zvažováno a provedeno jen v nezbytně nutném rozsahu podle 

zákona. Zábor nepřekročí nezbytně nutné výměry v kategorii ochrany III. a IV. Bude 

zcela minimalizován pro kategorie ochrany I. a II.  

12. Návrh ÚP neobsahuje záměry, které by měly zasahovat do pozemků určených k plnění 

funkce lesa (PUPFL) s výjimkou dotčení ochranného pásma komunikací v lokalitě 

Zminný a dotčení veřejné zeleně na severu Dašic. V ochranném pásmu lesa bude 

respektován zákon č. 289/1995 Sb. o lesích, a rozsah PUPFL se do budoucna nesmí 

zmenšovat.  

13. Vzhledem k tomu, že hodnocená koncepce nepřináší u některých navržených záměrů 

dostatečně podrobné údaje, které by umožnily přesně posoudit konkrétní míru a rozsah 

případného vlivu na jednotlivé složky životního prostředí, je potřeba u navržených 

záměrů, včetně územních rezerv u nichž by mohlo být vyhodnoceno potenciální riziko 
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negativního vlivu, přenést požadavek na posouzení vlivu konkrétních záměrů do dalších 

fází správních řízení (zastavovací studie, procedury EIA, územní a stavební řízení apod.).  

14. Předkladatel ÚP bude respektovat povinnost zajistit sledování a rozbor vlivů schválené 

koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a další povinnosti plynoucí z § 10h zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí. Výše uvedené povinnosti je třeba respektovat 

také s ohledem na požadavky směrnice 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a 

programů na životní prostředí. 

 

Z hlediska vlivů na Evropsky významné lokality a soustavu Natura 2000 je navržený ÚP 

neutrální. Ani záměr obchvatu města nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti nebo 

evropsky významné lokality. 

 

Byla provedena evaluace a predikce možných environmentálních i dalších vlivů. Navržený ÚP 

splňuje požadavky ZADÁNÍ, umožňuje urychlit rozvoj území města při respektování jeho 

historických, kulturních a přírodních hodnot a je tedy důležitým příspěvkem pro zajištění trvale 

udržitelného rozvoje obce. 

 

Navrhovaný ÚP podpoří hospodářský rozvoj území a jeho infrastruktury. Možné střety v oblasti 

životního prostředí jsou převážně nevýznamné a řešitelné za pomoci navržených opatření. Nový 

ÚP tak má šanci posílit soudržnost společenství obyvatel území a splňuje tím tak i jeden z účelů 

územního plánování. 

 
 
 
 

Ing. Jiří Klicpera CSc. 
oprávněná osoba k hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb.  

 
únor  2011   
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17. Přílohy   
 

1. Stanovisko Krajské hygienické stanice v Pardubicích ze 16.3.2010 k Návrhu zadání  

2. Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje – odbor strategického rozvoje kraje a 

evropských fondů z 25.3.2010 k Návrhu zadání ÚP 

3. Požadavky Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 29.3.2010 k Návrhu zadání ÚP  

4. Stanovisko MŽP ČR ze dne 30.3.2010 k návrhu zadání ÚP  

5. Stanovisko Krajského úřadu – OŽPZ jako dotčeného úřadu státní správy ze dne 26.4.2010 

k Návrhu zadání ÚP  

6. Stanovisko Pozemkového úřadu Pardubice e dne 28.4.2010 k Návrhu zadání ÚP  

7. Vyhodnocení připomínek k Návrhu zadání ÚP Dašice  
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DODATEK 

k hodnocení vlivů na životní prostředí územního plánu města Dašice 

V průběhu zpracování ÚP byl podán doplňující návrh k využití lokality v severní části k.ú. Zminný, 

Malolánské, který měl být dodatečně vyhodnocen také z hlediska vlivů na životní prostředí. Záměr byl 

k hodnocení předložen v říjnu 2012 a bezprostředně navazuje na záměr Z30 - BI.  

Popis návrhu: Žadatelé předložili záměr umístěný na pozemek 331/3 v k.ú. Zminný, sousedící 

s pozemkem Malolánské č.p.15. Záměrem je vybudování rodinné farmy, která bude mít postupně 3 

části:  

1. Včelařská farma vč. příslušenství pro skladování včelařských potřeb, záměr je t.č. již 5 let 

v chodu, chov bude umístěn v severní části parcely 331/3 a nebude vyjímán ze ZPF. Severní 

polovina parcely nebude součástí záměru Z42.   

2. Jezdecké stáje a krytá jízdárna pro hipoterapii na pozemku 348/31. 

3. Chráněná dílna pro postižené spoluobčany a prostor pro aktivity rodin s postiženými dětmi.  

Hlavními objekty farmy budou 2 domy k bydlení na pozemku 331/3, aby byl zajištěn bezproblémový 

provoz celé farmy. Záměr je v žádosti podrobně zdůvodněn.  

Lokalita byla zařazena do dopracovaného ÚP pod čísly ploch Z42 a Z43 ve výkresu západní části 

řešeného území. Přístupnost lokality je zajištěna ze silnice do Lánů u Dašic. Umístění lokality je 

samém okraji zastavěného území obce ve směru do polí. V lokalitě je dosavadní zástavba vymezena 

jako BI - bydlení příměstské, navržený záměr je klasifikován jako SV – plochy smíšené obytné 

venkovské. Pozemky jsou všechny zařazeny v současné době v ZPF jako orná půda a jsou odděleny 

od PUPFL jižněji již existující zastavěnou částí obce. Ve vzdálenosti cca 300 m je lokální biokoridor 

LBK 94 (občasná vodoteč). Ve větší vzdálenosti za silnicí je plocha LBC 115. Sousední pozemky jsou 

vedeny v ZPF a jsou využívány jako orná půda. Pozemky spadající do záměru mají nyní charakter 

louky, ale jsou vedeny jako orná půda. Pro záměr bude nutné jejich částečné vyjmutí v rozsahu 

zástavby.  

V lokalitě je dostupné napojení na vodovod a elektrickou rozvodnou síť. Celá lokalita Malolánské má 

být odkanalizována směrem na Zminný a dále pak přes lokalitu Pod Dubem na BČOV Pardubice.  

Z hlediska vlivů na životní prostředí se neuplatní žádný z hodnocených vlivů, pouze bude třeba 

vyjmutí ze ZPF. K vyjmutí budou určeny jen zastavěné plochy v poměrně malém a nevýznamném 

rozsahu. Zájmy ochrany přírody nebudou dotčeny, a to jak ochrana lesa, tak ochrana LBK 94 a 

ochrana LBC 115. Z hlediska ochrany krajinného rázu bude podmínkou zachování typu zástavby 

určeného pro BI a SV. Hnojiště a odpadní jímky budou vyhovovat požadavkům na vodotěsnost a po 

dokončení kanalizace budou všechny domy napojeny na veřejnou kanalizaci. Plocha Z43 by měla být 

oddělena od sousedních pozemků vysokým zeleným neopadavým plotem (např. thuje), aby byly tyto 

pozemky chráněny před případným zápachem. Odpadové jímky a hnojiště v jezdeckém areálu musí 

být kryté.  

Se záměrem v takové podobě lze vyslovit souhlas.   

Lázně Bohdaneč, 21.10.2012     Ing. Jiří Klicpera CSc.  




