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Zastupitelstvo obce Časy,  

 

příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále také „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 54 
odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně  
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, § 171  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  

  

 vydává  

 
                                 Opatřením obecné povahy  

 
 

Změnu č. 2 Územního plánu Časy 
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Datum nabytí účinnosti Změny č. 2 ÚP 
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A1 - Textová část Změny č. 2 ÚP Časy 
 

- jednotlivé kapitoly textové části ÚP Časy (Úplné znění po vydání jeho změny č. 1) se 
Změnou č. 2 mění takto: 

 
 

Úvodní údaje  

 
- doplňuje se text:   
  

„ Změna č. 1 ÚP  :    
Zpracovatel akce :  Ing. arch. Filip Dubský  
Datum ukončení :  čistopis     –   05 / 2021 

 
Změna č. 2 ÚP  :    
Zpracovatel akce :  Ing. arch. Pavel Tománek 
Datum ukončení :  čistopis    –   03 / 2022 “ 

 
 

1      vymezení zastavěného území 
 

- za první odstavec se vkládá věta:  
 

„ Vzhledem k tomu, že od vydání Změny č. 1 ÚP nedošlo v území k žádným změnám a 
Změna č. 2 ÚP se týká pouze textové části, hranice zastavěného území tak nebyla 
v rámci jejího zpracování aktualizována.“     
 
 
 
Dle aktuálního znění vyhl. č.500/2006 Sb., přílohy č.7 se upravuje název kapitoly 2:   
 

2      „ základní “ koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
 
 
 
Dle aktuálního znění vyhl. č.500/2006 Sb., přílohy č.7 se upravuje název kapitoly 3:   

 

3  urbanistická koncepce, včetně „ urbanistické kompozice, vymezení ploch 
s rozdílným způsobem využití, “ vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby 
a systému sídelní zeleně 

 
- u lokality Z2 se mění označení R35 na „ D35 “.  

 
- u návrhových lokalit Z3, Z4, Z5 a Z6 pro bytovou výstavbu se mění zásady prostorové 

regulace takto:  

 
- ruší se tento text:   

 
- individuální RD, jednostranná zástavba podél stávající silnice I.tř. 
- výšková regulace zástavby:   
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         - RD:  1 NP + podkroví, šikmá střecha  
         - stavby nebytové: 1 NP  

- výška 1. NP  (úroveň ± 0,0 v místě vstupu do objektu):  

- min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu  

 

- koeficient zastavění: max. 30 % 

 

- a vkládá se věta:  „ jsou uvedeny v podmínkách využití ploch SV “ 
 
 
 
Dle aktuálního znění vyhl. č.500/2006 Sb., přílohy č.7 se upravuje název kapitol 4 a 5:   

 

4    koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, „ vymezení 
ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro 
jejich využití “ 

 
 
 

5   koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch „ s rozdílným způsobem 
využití, ploch změn v krajině “ a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, 
územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, 
ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání „ ložisek nerostných surovin “ 

nerostů  
 
 
 
 
 

6   stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného 
využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení 
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu  

 
 
- v podmínkách pro využití ploch SV – plochy smíšené obytné - venkovské  
se mění bod C – podmínky prostorového uspořádání takto:  
 
C - podmínky prostorového uspořádání „ pro nově vymezené stavební parcely:“  

•  bytová výstavba ( rodinné domy a související objekty ) – podmínky jsou   

   stanoveny pouze pro jednotlivé zastavitelné plochy v kap.č.3   

 

•  stavby ostatní ( obč. vybavenost, provozovny,..)  

   - 1.np. + šikmá střecha  ( druhé nadzemní podlaží možné v podkroví ) 

 

o   Rodinné domy 
 
Typ RD (rodinného domu) – přípustné jsou pouze individuální RD ( ne dvojdomky, 
řadové domy,…) - tedy takové, které svým stavebně technickým řešením nebudou 
odpovídat typu dvojdomu, trojdomu, čtyřdomu či řadovému, atriovému nebo 
terasovému RD.   
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Velikost stavebního pozemku RD – min. 800 m2, max. 2 000 m2 

Typ střechy RD – šikmá sedlová 

Sklon střechy RD: 30° - 40° 

Typ zástavby - pouze jednostranná. To znamená, že zástavba v druhé řadě je 
nepřípustná 

Podlažnost – max.1NP + podkroví, výška zástavby – výška hřebene střechy max. 8 m od 
úrovně přilehlé komunikace 

Plošná výměra a výška zahradních objektů souvisejících s bydlením  

– max. 40 m2 / výška max. 4 m 

Koeficient zastavění – max. 30 % 

– je poměr součtu výměr ploch zastavěných nadzemními objekty k celkové výměře 
stavebního pozemku, udaný v %. Zpevněné plochy (vjezdy, parkoviště, odstavné 
plochy, terasy, chodníky) se neposuzují.    

Koeficient zeleně – min. 50 %  

– je poměr mezi výměrou „zelené“ (nezpevněné = vsakování dešťové vody 
schopné) části stavební parcely a její celkové rozlohy, udaný v %. 

 

o  Stavby pro rekreaci 
 

Velikost stavebního pozemku určeného pro rekreaci – min. 800 m2, max. 1 200 m2  

Limity rekreačního objektu – zastavěná plocha max. 50 m2, podlažnost max.1NP + 
podkroví, sedlová střecha se sklonem 30° - 40°, max. výška hřebene střechy 6 m 
od úrovně přilehlé komunikace 

 

o  Oplocení  

– provedení a materiálové řešení směrem do veřejného prostranství a do volné 
krajiny - průhledný plot (ne betonové desky) 

– max. výška směrem do veřejného prostranství - 150 cm, do volné krajiny - 180 
cm 

 

o  Veřejné prostranství ( uliční profil )   

– celková šířka min. 9 m, šířka vozovky min. 5 m 
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- doplňují se podmínky využití ploch VS (plochy smíšené výrobní)  
 

 

VS  - plochy smíšené výrobní 

 
 

A - hlavní využití: 
plochy, objekty a zařízení výroby, řemesel a skladování, výrobní i nevýrobní služby  
 
B - funkční využití: 

 
přípustné: 

1) výroba, služby, řemesla, sklady, administrativa 
2) obchodní a prodejní zařízení a služby související s hlavním využitím 
3) dopravní plochy, odstavná stání a garáže 
4) čerpací stanice pohonných hmot 
5) nezbytné plochy, liniové stavby a objekty technického vybavení 
6) zahradnictví, zeleň liniová a plošná  
7) vodní plochy a toky 
8) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 
9) stavby a plochy pro skladování, ukládání a zpracování bioodpadů 
10) výroba elektrické energie z obnovitelného zdroje - fotovoltaická elektrárna 
11) fotovoltaické panely na střechách budov 
12) informační, propagační a reklamní stavby  
13) byty služební a majitelů zařízení 

 
podmíněně přípustné: 

1) plochy a objekty zemědělské výroby s podmínkou: případné negativní vlivy 
z provozů nebudou nad míru přípustnou zasahovat do stávajících nebo 
navržených ploch bytové zástavby 

 
nepřípustné: 
1) bytová výstavba, byty nad rámec služebního charakteru 
2) plochy a objekty občanské vybavenosti, nesouvisející s hlavním využitím 
3) plochy rekreace a sportu 
4) veškeré činnosti, jejichž negativní vlivy překračují limity uvedené v 

příslušných předpisech nad přípustnou míru ve smyslu platné legislativy a 
zasahují za hranice ploch výroby (VS) – s výjimkou přípustného přesahu vlivů 
do ploch volné krajiny – ploch NZ (plochy zemědělské) nebo ploch výroby a 
skladování – zemědělská výroba (VZ) 

5) bioplynové stanice 
6) veškeré stavby, jejichž hmotové řešení by nevhodně narušovalo tradiční 

panorama obce  

 
 
 

 
- v podmínkách pro využití ploch NL – plochy lesní  se v části B – funkční využití 
přípustné: doplňuje bod 5)  

 
„ 5) pozemní komunikace v nezbytně nutném rozsahu podél p.p.č. 305/1 – pro napojení 
obytné výstavby v rozvojové lokalitě Z5 “  
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7  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 

   
 
- ruší se výčet pozemků pro navržené veřejně prospěšné stavby: 
 
1)  přeložka silnice silnice I/36 - plocha WD01  
 
( koridor pro stavbu přeložky silnice I/36 se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami a 
napojeními na stávající silniční síť vč. úprava přeložek tras technické infrastruktury ).  
 
WD01  - p.p.č.  
1067, 1069, 1071, 1087, 1089, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1103  

 
 

2)  rychlostní komunikace R 35  „ dálnice D 35 “  - plocha WD02  
 

( koridor pro trasu rychlostní silnice R 35 „ dálnice II. tř. D 35 “ se všemi jejími objekty a 
souvisejícími stavbami vč. mimoúrovňových křižovatek a napojeními na stávající silniční síť vč. 
úpravy přeložek tras technické infrastruktury ).  
 
WD02  -p.p.č.  
1002, 1003, 1104, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 
1141, 1142, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 
1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1167, 1168, 1170, 1178, 1180, 1181, 
1182, 1184, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195,  1196,  1198,  1199, 1202,  1203,  1204,  
1212  
 
 
 
 
Dle aktuálního znění vyhl. č.500/2006 Sb., přílohy č.7 se upravuje název kapitoly 8:   

 
8   vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření        

„ veřejných prostranství “, pro které lze uplatnit předkupní právo, „ s uvedením 
v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, 
názvu k.ú. a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona “  

 
 

- ruší se tento text:  

 
Jako veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury byly v návaznosti na ZÚR 
Pardubického kraje stanoveny koridory pro výstavbu komunikací s možností uplatnění 
předkupního práva ve prospěch státu, zahrnující následující pozemky nebo jejich části v k.ú. 
Časy: 

 
1)  přeložka silnice silnice I/36 - plocha WD01  
 
( koridor pro stavbu přeložky silnice I/36 se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami a 
napojeními na stávající silniční síť vč. úprava přeložek tras technické infrastruktury.  
 
WD01  - p.p.č.  
1067, 1069, 1071, 1087, 1089, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1103 
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2)  rychlostní komunikace R 35 - plocha WD02  

 
( koridor pro trasu rychlostní silnice R 35 se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami 

vč. mimoúrovňových křižovatek a napojeními na stávající silniční síť vč. úpravy přeložek tras 
technické infrastruktury.  
 
WD01  -p.p.č.  
1002, 1003, 1104, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 
1141, 1142, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 
1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1167, 1168, 1170, 1178, 1180, 1181, 
1182, 1184, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195,  1196,  1198,  1199, 1202,  1203,  1204,  
1212  
 
Podkladem pro případné vyvlastnění bude územní rozhodnutí, ve kterém budou pozemky, 
resp. jejich části přesně specifikovány.     
 
Plochy pro situování výše uvedených staveb jsou vymezeny ve výkrese veřejně prospěšných 
staveb , opatření a asanací č. A2.4. 

 
 

- doplňuje se věta:  

 
„ Územním plánem nejsou stanoveny veřejně prospěšné stavby ani veřejná 
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo.“  

 
 
 
 

Dle aktuálního znění vyhl. č.500/2006 Sb., přílohy č.7 se vkládá kapitola 9:   

 
9     „ stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona “ 
 
„ V územním plánu nejsou stanovena kompenzační opatření.“ 

 
 
 
 

Dle aktuálního znění vyhl. č.500/2006 Sb., přílohy č.7 se upravuje název kapitoly 10:   
 

10  9 vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní 
studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní 
studie, její schválení pořizovatelem a „ rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její 
pořízení a přiměřené lhůty pro “ vložení dat o této studii do evidence územně 
plánovací činnosti 

 
 
- aktualizuje se lhůta pořízení územních studií takto:   

 
- do 7-mi let od vydání územního plánu  

 
„ - do 4 let od nabytí účinnosti změny č. 2 územního plánu “  
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Dle aktuálního znění vyhl. č.500/2006 Sb., přílohy č.7 se ruší kapitola 10:   

 
10 vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu 

podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití  
 
V územním plánu nejsou navrženy plochy, pro které je podmínkou pro rozhodování                  
o změnách jejich využití pořízení regulačního plánu. 

 
 

 
 
 

Vkládá se kapitola 11:   

 
 11 „ údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené 
grafické části “ 

 

 
Územní plán je zpracován digitální formou a tisky provedeny na plotru jako 1 list pro 
každý následující výkres. 

 
 
A - Územní plán  
 
textová část ………..……………………………………….obsahuje …… stran. 

 
▪ výkres základního členění území   1 :  5 000 
▪ hlavní výkres 1 :  5 000 
▪ hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury                                                     
   – vodní hospodářství 1 :  5 000 
▪ hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury                                                        
   – energetika, telekomunikace 1 :  5 000 
▪ výkres veřejně prospěšných staveb, opatření                                                              
   a asanací   1 :  5 000 
 
▪ koordinační výkres 1 :  5 000 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………..………………………………………. 

Řešení Změny č. 2 Územního plánu Časy obsahuje 10 stran textu formátu A4.  

Grafická část se nezpracovává.  
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B1 – textová část Odůvodnění Změny č. 2 ÚP 
Časy  
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j) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o 
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí ... 42 
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l) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, 
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m) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
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o) rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění ..................................................................... 44 

p) vyhodnocení připomínek ................................................................................................... 51 
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a) postup při pořízení změny č. 2 územního plánu 

 
Na Odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, Magistrátu města Pardubic (dále 

jen „pořizovatel“) byly předány obcí Časy dva návrhy na pořízení Změny č. 2 Územního plánu 

Časy (dále jen „změna územního plánu“). Návrhy byly podány z vlastního podnětu obce jako 

součást obsahu změny územního plánu.  

Dne 30. 6. 2021 pořizovatel zažádal Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ – oddělení 

integrované prevence a Krajský úřad Pardubického kraje Pk OŽPZ – oddělení ochrany přírody 

o jejich stanoviska k předmětným návrhům obce. Dne 2. 7. 2021 pořizovatel obdržel 

stanovisko od KrÚ Pk OŽPZ - oddělení integrované prevence pod čj: KrÚ 

53892/2021/OŽPZ/UD se závěrem, že není požadováno zpracování vyhodnocení vlivů na 

životní prostředí. Dne 16. 7. 2021 pořizovatel obdržel stanovisko od KrÚ Pk OŽPZ  pod čj: KrÚ 

56501/2021 se závěrem, že předložená koncepce nemůže mít významný vliv na vymezené 

ptačí oblasti ani evropsky významné lokality. Dne 26. 7. 2021 pořizovatel předal zastupitelstvu 

obě stanoviska KrÚ Pk OŽPZ a návrh obsahu změny územního plánu ke schválení 

v zastupitelstvu obce.  

Dne 15. 9. 2021 zastupitelstvo obce Časy schválilo obsah změny č. 2 Územního plánu Časy, 

v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona ve znění 

pozdějších předpisů a pořízení změny č. 2 Územního plánu Časy s prvky regulačního plánu. 

Stanovilo, že změna č. 2 Územního plánu Časy bude pořízena zkráceným postupem dle § 55a 

a násl. stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 6 odst. 5 písm. f) 

zákona. 183/2006 Sb., stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů a určeným 

zastupitelem pro pořízení změny č. 2 Územního plánu Časy bude pan Zdeněk Seidl, starosta 

obce Časy. Schválilo, na základě § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. stavebního 

zákona, žádost o pořízení změny č. 2 Územního plánu Časy Magistrátem města Pardubice (v 

souladu s § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona).  Zpracovatelem změny č. 2 je Ing. arch. 

Pavel Tománek (dále jen „projektant“). 

V září 2021 projektant předal zpracovaný návrh změny č. 2 pořizovateli k veřejnému 
projednání. Po obdržení návrhu pořizovatel svolal v souladu s § 52 a § 55b odst. 1 a 2 
stavebního zákona - veřejné projednání návrhu územního plánu na 23. 11. 2021 v 10:00 hod. 
(úterý) do zasedací místnosti Obecního úřadu Časy, Časy 31. Na veřejné projednání byly 
pozvány jednotlivě dotčené orgány, sousední obce, krajský úřad, oprávnění investoři, obec 
Časy a veřejnou vyhláškou byla pozvána veřejnost. Úplná dokumentace návrhu změny 
územního plánu byla vystavena na internetových stránkách města Pardubice a také k 
nahlédnutí ve fyzické podobě na odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubice a 
obci Časy od 6. října 2021 do 30. listopadu 2021 včetně.  
V rámci veřejného projednání úřad územního plánování obdržel 9 stanovisek dotčených 
orgánů a 2 námitky oprávněného investora.  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky veřejného projednání a 
zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu 
změny územního plánu. Určený zastupitel souhlasil s vyhodnocením veřejného projednání 
Změny č. 2 a s návrhem rozhodnutí o námitkách.    

Zpracovaný návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny územního plánu byl v 
souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona doručen dotčeným orgánům a krajskému úřadu, 
kteří byly vyzváni, aby ve lhůtě do 30 dnů od obdržení uplatnili svá stanoviska. Pořizovatel 
obdržel 4 stanoviska dotčených orgánů a stanovisko Krajského úřadu, odboru rozvoje, 
oddělení územního plánování. Obdržená stanoviska byla bez připomínek. Stanovisko 
krajského úřadu, odboru rozvoje, oddělení územního plánování dle § 55b odst. 4 stavebního 
zákona bylo bez připomínek. 
Na základě výsledků veřejného projednání pořizovatel zkonstatoval, že nedošlo k podstatné 
úpravě změny územního plánu. Pořizovatel dopracoval přezkum změny územního plánu a 
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odůvodnění návrhu změny územního plánu dle § 53 stavebního zákona a zajistil doplnění 
textů odůvodnění změny územního plánu. Následně byl návrh změny územního plánu 
předložen zastupitelstvu obce k vydání.  

Změna územního plánu je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavebním zákonem) a jeho 
prováděcími vyhláškami. Je zpracována v souladu obsahem změny územního plánu, který 
vymezil jeho rozsah a podmínky jeho zpracování. Formální, tj. textové a grafické zpracování 
dokumentace je přehledné a jednoznačné. 

 

Stanovisko krajského úřadu dle § 55b odst.4 stavebního zákona 

KRAJSKÝ ÚŘAD 
Pardubického kraje 
Odbor rozvoje 
Oddělení územního plánování 
 
Váš dopis zn.: MmP 11174/2022  
Ze dne: 27. 1. 2022  
Číslo jednací: KrÚ 12301/2022  
Spisová zn.: SpKrÚ 74885/2021  
Vyřizuje: Ing. Iva Štveráková  
Telefon: 466 026 312  
E-mail: iva.stverakova@pardubickykraj.cz  
Datum: 8. 2. 2022  
 

Stanovisko k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Časy  
 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen krajský úřad), obdržel dle § 55b odst. 
4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), žádost o vydání stanoviska k návrhu Změny 
č. 2 Územního plánu Časy (dále jen „změna územního plánu“).  
Krajský úřad jako nadřízený orgán posoudil návrh změny územního plánu dle § 55b 
odst. 4 stavebního zákona a neshledal nedostatky z hlediska souladu změny územního 
plánu s Politikou územního rozvoje ČR, v platném znění, se Zásadami územního rozvoje 
Pardubického kraje, v platném znění a z hlediska koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy.  
 
Odůvodnění  
Změna územního plánu je dle § 55a stavebního zákona pořizována zkráceným postupem. 
Krajský úřad obdržel dne 5. 10. 2021 v souladu s § 52 odst. 1 a 55b odst. 2 stavebního 
zákona oznámení o veřejném projednání návrhu změny územního plánu a dokumentaci 
návrhu změny. Dne 27. 1. 2022 obdržel krajský úřad v souladu s § 55b odst. 4 stavebního 
zákona uplatněná stanoviska, námitky a připomínky. Sousední obce k návrhu změny 
územního plánu neuplatnily připomínky.  
Změna územního plánu není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky (PÚR 
ČR), ve znění aktualizace č. 4, která je od 1. 9. 2021 závazná pro pořizování a vydávání 
územních plánů. Změna územního plánu respektuje republikové priority územního plánování 
pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kapitole 2 PÚR ČR, podmínky 
a úkoly pro územní plánování stanovené ve čl. 38, 39 a 43 PÚR ČR pro rozvojovou oblast 
republikového významu OB4 a koridor pro dopravní stavbu republikového významu dálnici 
D35 v souladu s čl. 80 a čl. 104 PÚR ČR.  
Změna územního plánu není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje 
(ZÚR Pk), ve znění aktualizace č. 3, která je závazná od 12. 9. 2020 pro pořizování a 
vydávání územních plánů. Předložený návrh změny územního plánu svým návrhem koncepce 
a způsobem využití ploch respektuje:  
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 Priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené 
v kap. 1 ZÚR Pk.  

 Zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly pro územní plánování, které jsou 
stanovené pro rozvojovou oblast republikového významu OB4 v čl. 12 a v čl. 13 ZÚR Pk.  

 Zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích s přírodními, kulturními a 
civilizačními hodnotami regionálního významu, které jsou stanovené v kap. 5 ZÚR Pk.  

 Zásady pro zachování a dosažení cílových kvalit krajin stanovených v kap. 6 ZÚR Pk.  

 Koridor nadmístního významu D01 pro umístění veřejně prospěšné stavby - dálnice D35 se 
všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami včetně mimoúrovňových křižovatek s 
napojením na stávající silniční síť.  

 Koridor nadmístního významu D11 pro umístění veřejně prospěšné stavby – přeložka 
silnice I/36 Sezemice – Časy.  

 
V rámci Aktualizace č. 3 ZÚR Pk byl nadregionální biokoridor územního systému 
ekologické stability K 74 vymezen mimo území obce Časy a regionální biocentrum RBC 
1757 bylo vypuštěno. Předmětem Aktualizace č. 3 ZÚR Pk bylo také stanovení cílových 
kvalit krajin a územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení. V rámci 
následující změny územního plánu je nutné vypustit K74 a RBC 1757 z územního plánu 
a v souladu s čl. 123 ZÚR Pk upřesnit zásady pro udržení či dosažení cílové kvality 
krajiny 01 Pardubicko (čl. 137a), které jsou stanovené v čl. 137o ZÚR Pk.  
Požadujeme opravit posouzení souladu návrhu změny ze ZÚR Pk, v platném znění (str. 
17 textové části odůvodnění).  
 
Předložený návrh změny územního plánu nevymezuje záležitosti nadmístního významu dle § 
43 odst. 1 stavebního zákona, které by nebyly řešeny v ZÚR Pk.  

       
Mgr. Pavel Kotyz 

     Vedoucí oddělení územního plánování 
 
 

b) vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem 

 
Návrh změny č. 2 byl zpracován v souladu s nadřazenou dokumentací, kterou je „Politika 
územního rozvoje ČR (úplné znění závazné od 1. 9. 2021)“ a zejména „Zásady územního 
rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) včetně aktualizace č. 3“.  

 

■  POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky (úplné znění závazné od 1. 9. 2021) 
 
Politika územního rozvoje České republiky 2008, schválená usnesením vlády ze dne 20. 
července 2009 č. 929, ve znění:  
 
- Aktualizace č. 1 PÚR ČR schválené usnesením vlády ze dne 15. dubna 2015 č. 276,  
- Aktualizace č. 2 PÚR ČR schválené usnesením vlády ze dne 2. září 2019 č. 629,  
- Aktualizace č. 3 PÚR ČR schválené usnesením vlády ze dne 2. září 2019 č. 630,  
- Aktualizace č. 5 PÚR ČR schválené usnesením vlády ze dne 17. srpna 2020 č. 833. 
- Aktualizace č. 4 PÚR ČR schválené usnesením vlády ze dne 12. července 2021 č. 618. 
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Z Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (úplné znění závazné od 1. 9. 2021) 
vyplývá pro řešené území k. ú. Časy požadavek respektování navrženého koridoru R35a 
(dálnice D35). Řešené území je součástí rozvojové oblasti OB4 Hradec Králové / Pardubice. 

Navrhovaná změna č.2 územního plánu Časy respektuje obecné republikové priority a 
nemá žádný vliv na navazující území. 
■  KOMENTÁŘ K SOULADU S JEDNOTLIVÝMI BODY STANOVENÝCH REPUBLIKOVÝCH 
PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ, 
KTERÉ MAJÍ VZTAH K ŘEŠENÉMU ÚZEMÍ A KE ZMĚNĚ Č. 2 ÚP A JSOU OBSAŽENÉ 
V ČL. 14 AŽ 32 PÚR ČR (úplné znění závazné od 1. 9. 2021): 
 
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem 
identity území, jeho historie a tradice…….  

 
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sektoru 
zohlednit ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, především 
orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

 
Přírodní, civilizační ani kulturní hodnoty nejsou navrženou změnou č. 2 ÚP nijak dotčeny. 
Změna se týká pouze rozšíření podmínek prostorového uspořádání (regulativů) ploch pro 
bytovou zástavbu ( SV – plochy smíšené obytné – venkovské ) a rozšíření podmínek využití 
ploch NL (plochy lesní). Nejsou tak vytvářeny žádné nové návrhové plochy v území, hranice 
zastavěného území zůstává beze změny. Na charakter urbanistické struktury obce, tak jak je 
stanoven platným územním plánem, nemá navržená změna ÚP žádný podstatný vliv.  

 
(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s 
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel…..  

Změna č. 2 ÚP nevytváří svým řešením žádné podmínky pro vznik sociální segregace 
s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.   

 
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat 
ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, 
os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.  

Navržená změna ÚP vychází z požadavku obce. Respektovány jsou všechny dostupné 
podklady, zejména nadřazená ÚPD – ZÚR Pardubického kraje a ÚAP (územně analytické 
podklady) ORP Pardubice - 5. aktualizace 2020.  
  

(19) Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání opuštěných 
areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu, vč. 
území bývalých vojenských újezdů). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb 
revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní 
půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné 
využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, 
které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky 
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 

 
Změna č. 2 se netýká problematiky ploch brownfields, ta je řešena již v platném ÚP.    
 
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem 
na to při územně plánovací činnosti, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické 
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rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných 
území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné 
oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního 
půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů 
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických 
funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v 
zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně 
plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové kvality 
krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

 

Záměry obsažené v návrhu Změny č. 2 ÚP se týkají rozšíření podmínek prostorového 
uspořádání (regulativů) ploch pro bytovou zástavbu ( SV – plochy smíšené obytné – 
venkovské ) a rozšíření podmínek využití ploch NL (plochy lesní) - k ovlivnění charakteru 
krajiny tak nedochází.   
 
 
20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury a při 
vymezování ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování. V rámci územně 
plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a 
prostupnosti krajiny, uplatňovat integrované přístupy k předcházení a řešení environmentálních 
problémů. 

 
Na migrační propustnost krajiny nemá navržená změna územního plánu žádný vliv.   

 
(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených hodnot 
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému 
zhoršování stavu. V územích, kde nejsou hodnoty imisních limitů pro ochranu lidského zdraví 
překračovány, vytvářet územní podmínky pro to, aby k jejich překročení nedošlo. Vhodným 
uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů 
koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, 
aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů. 

 
V řešeném území nedochází k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních 
limitů, žádné rozvojové plochy ve změně č. 2 ÚP navrženy nejsou.  

 
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem jim předcházet 
a minimalizovat jejich negativní dopady. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro 
umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k 
řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v 
území a využívání přírodě blízkých opatření pro zadržování a akumulaci povrchové vody tam, 
kde je to možné s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu, jako jedno z adaptačních 
opatření v případě dopadů změny klimatu.  
V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání srážkových vod jako zdroje 
vody a s cílem zmírňování účinků povodní a sucha.  
Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se srážkovými vodami. 
 

Netýká se problematiky, řešené navrhovanou změnou č. 2 ÚP.  
 

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

 
Záměr obsažený v návrhu Změny č. 2 ÚP se týká pouze úpravy podmínek využití ploch SV a 
NL, rozvojové plochy nejsou navrženy. 
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(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v 
budoucnosti.  

 
Změna č. 2 ÚP nevyžaduje žádnou úpravu koncepce technické infrastruktury.  
 

Ostatní body stanovených republikových priorit se problematiky řešené Změnou č. 2 ÚP 
netýkají.   

 
■  ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE  (ZÚR Pk  – úplné znění po   
    aktualizaci č. 3) 

 
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (dále jen „ZÚR Pk“) byly vydány 
Zastupitelstvem Pardubického kraje usnesením č. Z/170/10 dne 29. 04. 2010, a nabyly 
účinnosti dne 15. 05. 2010; dne 17. 9. 2014 usnesením č. Z/229/14 Zastupitelstvo Pk vydalo 
ZÚR Pk - Aktualizace č. 1, které nabyly účinnosti 7. 10. 2014; dne 18. 6. 2019 usnesením č. 
Z/364/19 Zastupitelstvo Pk vydalo Aktualizaci č. 2 ZÚR Pk, která nabyla účinnosti dne 5. 7. 
2019; dne 12. 9. 2020 nabyla účinnosti Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje 
Pardubického kraje (ZÚR Pk), kterou dne 25. 8. 2020 schválilo usnesením č. Z/511/20 
Zastupitelstvo Pardubického kraje. 
 

Podle této ÚPD leží celé území obce v rozvojové oblasti OB4 Hradec Králové / Pardubice a v 
území s předpokládanou vyšší mírou urbanizace, z hlediska zařazení do typu sídelní krajiny: 
01 – Pardubicko.                         
 
Z hlediska cílových charakteristik krajiny se k.ú. Časy nachází v krajině lesozemědělské a 
zemědělské (jižní část). 

 
Limity, vyplývající pro řešené území ze ZÚR Pk, jsou již zapracovány v platném ÚP Časy, a to: 
CHLÚ, výhradní ložisko nerostných surovin, VTL plynovod, silnce I/36.    
 
V rámci Aktualizace č. 3 ZÚR Pk byl nadregionální biokoridor územního systému ekologické 
stability K 74 vymezen mimo území obce Časy a regionální biocentrum RBC 1757 bylo 
vypuštěno. Jejich vypuštění z ÚP Časy bude součástí následující změny územního plánu.   
 
ZÚR Pk stanovuje v řešeném území tyto veřejně prospěšné stavby (VPS):  
 
■ D01 (dálnice II. třídy D35 se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami včetně 
mimoúrovňových křižovatek s napojením na stávající silniční síť –  Opatovice nad Labem – 
hranice kraje)   
■  D11 (přeložka silnice I/36 Sezemice –Časy) 

 
- záměry navrhované v rámci Změny č. 2 ÚP se uvedených VPS nedotýkají. 
 
 
 
■  KOMENTÁŘ K SOULADU S JEDNOTLIVÝMI ČLÁNKY ZÚR PK, KTERÉ MAJÍ VAZBU NA 
PŘEDLOŽENÝ NÁVRH ŘEŠENÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU: 
 
 
■ Změna č.3 ÚP respektuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které 
jsou stanovené v kapitole 1 ZÚR Pk, a které mají vztah k řešenému území:  

 
- v odst.06 - Vytváření podmínek pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, 
přitom se soustředit zejména na: 
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v části a) - zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko-stabilizační funkce 
krajiny,   

 
v části b) - ochranu pozitivních znaků krajinného rázu:  

 
v části c) - zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i 
venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a 
omezit nežádoucí vzájemné srůstání sídel, zábor ploch veřejné zeleně a fragmentaci krajiny; 

 
Přírodní, civilizační ani kulturní hodnoty nejsou navrženou změnou č. 2 ÚP nijak dotčeny. 
Změna se týká pouze rozšíření podmínek prostorového uspořádání (regulativů) ploch pro 
bytovou zástavbu ( SV – plochy smíšené obytné – venkovské ) a rozšíření podmínek využití 
ploch NL (plochy lesní). Nejsou vytvářeny žádné nové návrhové plochy v území, hranice 
zastavěného území zůstává beze změny, k fragmentaci krajiny nedochází.    
 
Na charakter urbanistické struktury obce bude mít změna ÚP pozitivní vliv – rozšířené 
podmínky prostorového uspořádání zajistí větší respektování jejího venkovského charakteru.  

 
 
v části d) - ochranu obyvatel před zdravotními riziky a dalším zhoršením kvality prostředí, 
zejména ve vztahu k vysoké zátěži hlukem, škodlivými látkami v ovzduší a znečišťování vod; 

 
V řešeném území nedochází k překračování zákonem stanovených mezních hodnot hlukové 
zátěže nebo imisních limitů, rozvojové plochy změna č. 2 ÚP nenavrhuje.   

 
v části e) - ochranu před vznikem prostorově sociální segregace s negativními vlivy na sociální 
soudržnost obyvatel;  
 

Navržená Změna č. 2 ÚP přispívá svým řešením k zamezení vzniku sociální segregace 
s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.   
 
 
v části f) - rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do 
nejméně konfliktních lokalit. 

Změnou č. 2 ÚP nejsou řešeny žádné záměry, které by mohly významně ovlivnit charakter 
krajiny.  
 
 
- v odst.07 - Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na 
území kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. 
Přitom se soustředit zejména na: 

v části a) - posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat příznivá 
urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení 
veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně, vybavení sídel potřebnou veřejnou 
infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny; 

 

Celé řešené území (k.ú. Časy) leží v rozvojové oblasti OB4 a v území s předpokládanou vyšší 
mírou urbanizace. Změnou č.2 ÚP se uspořádání obce nijak nezmění.  
 

■ Řešené území je součástí rozvojové oblasti OB 4 Hradec Králové – Pardubice - čl. 11a).  Změna č. 2 
respektuje:  

- zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území, stanovené v čl. 12a) a 
12j)   
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- zlepšit vazby Pardubic na stávající dálnici D11 novou trasou I/36 a na budoucí dálnici D35 

ve směru I/36 (Časy) – Holice 
 

- zlepšit propojení v koridoru I/36 (severovýchodním směrem) Pardubice – Holice ( – 
Kostelec nad Orlicí); 

 

Koridory D01 (pro dálnici D35) a D11 (pro přeložku silnice I/36) jsou již součástí platného ÚP 
Časy a Změna č. 2 tento stav respektuje.  
 

- úkoly pro územní plánování, stanovené v čl. (13d),   
 
 

- respektovat požadavky na ochranu přírodních a kulturních hodnot stanovených v odst. 
(115) až (118); 

 

Přírodní a kulturní hodnoty stanovené v odst. (115) až (118) jsou součástí platného ÚP Časy 
(skladebné části ÚSES, hranice Natura 2000 – Ptačí oblast Komárov) - záměry navržené 
v rámci Změny č. 2 se těchto hodnot nedotýkají.  

 

Změny se týkají úpravy podmínek využití ploch SV (plochy smíšené obytné – venkovské) a NL  
(plochy lesní) – na krajinu ani na vymezení prvků ÚSES nemají tak žádný vliv.   

 

■ Změna č. 2 ÚP respektuje zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách 
v území, stanovené  

 
- v článku (113) úkoly pro územní plánování,  
 
v části a) - zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů v souladu 
s metodikou ÚSES a požadavky specifických oborových dokumentací tak, aby byly dodrženy 
nejméně jejich minimální parametry a zajištěna jejich funkčnost; 

 
V rámci Aktualizace č. 3 ZÚR Pk byl nadregionální biokoridor územního systému ekologické 
stability K 74 vymezen mimo území obce Časy a regionální biocentrum RBC 1757 bylo 
vypuštěno. Jejich vypuštění z ÚP Časy bude součástí následující změny územního plánu.   

 
- v odst.116, část a) - respektovat ochranu výše uvedených přírodních hodnot jako limitu rozvoje 
území s přírodními či krajinnými hodnotami;  
 
V nejbližším okolí se jedná o lokalitu NATURA 2000 – Ptačí oblast Komárov (podél JV hranice 
k.ú.). Vzhledem k tomu, že navržená změna řeší pouze úpravu podmínek využití SV a NL, 
nebude mít na tyto přírodní hodnoty žádný vliv.  

 

■ Změna č. 2 ÚP respektuje zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich, které 

jsou stanovené  

- v čl. 131 pro krajinu lesozemědělskou,   

 
v odst. b) - zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytné míře při 
zohlednění hodnot území s tím, že zastavitelné plochy budou vymezovány na úkor ploch lesa 
pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech  
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v odst. c) - zábor PUPFL připouštět pouze ve výjimečných, nezbytných a zvlášť odůvodněných 
případech 

 
Změna č. 2 ÚP nenavrhuje žádné rozvojové plochy. Záměr obsažený v návrhu Změny č. 2 ÚP 
se týká pouze úpravy / doplnění podmínek využití ploch SV (plochy smíšené obytné – 
venkovské) a NL (plochy lesní).  

 

- v čl. 133 pro krajinu zemědělskou,   
 

 
v odst. a) - dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu; 

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

 
Změna č. 2 ÚP nenavrhuje žádné rozvojové plochy. Záměr obsažený v návrhu Změny č. 2 ÚP 
se týká pouze úpravy / doplnění podmínek využití ploch SV (plochy smíšené obytné – 
venkovské) a NL (plochy lesní).  
 
v odst. c) - zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním doprovodné zeleně podél 
komunikací a rozptýlené zeleně (solitéry, remízky apod.);  

 
v odst. d)  - zvyšovat prostupnost krajiny obnovou cestní sítě. 
 
Problematika je řešena v platném ÚP Časy, změna č. 2 tento stav respektuje.  

 
 

čl. (137j) 
V ZÚR Pk je obec Časy vymezena jako součást krajiny 01 Pardubicko, pro kterou ZÚR stanovuje tyto 
cílové kvality: 
 

a) harmonická krajina nížinné tabule; 

b) v prostoru teras severně od Kladrub a Břehů lesní krajina velkého měřítka, jinak zemědělská a 
lesozemědělská krajina středního měřítka s vyváženou mozaikou ploch orné půdy s vysokým 
podílem přírodních krajinných prvků, ploch luk, vodních ploch, ploch lesů a ploch sídel, na 
Bohdanečsku krajina rybniční s vysokým zastoupením vodních ploch, mokřadních společenstev 
a rákosin; 

c) stabilizovaná různorodá sídelní struktura s významným městským centrem Pardubice a 
dalšími většími městy Holice a Lázně Bohdaneč s řadou menších venkovských sídel s 
minimálními nároky na zábor volné krajiny; 

d) zachované a dotvořené hodnotné části a prvky krajiny: 

 

Záměry obsažené v návrhu Změny č. 2 ÚP se týkají pouze úpravy / doplnění podmínek využití 
ploch SV (plochy smíšené obytné – venkovské) a NL (plochy lesní). Nejsou vymezeny žádné 
nové rozvojové lokality, na charakter krajiny tak nemá změna žádný vliv.  

 
 

(137o) ZÚR stanovují tyto společné úkoly pro územní plánování v oblasti koncepce krajiny a 
zásady pro udržení nebo dosažení cílových kvalit krajin: 

 
 
odst. a) chránit a rozvíjet zachované a hodnotné části krajiny a strukturu krajinných prvků 
charakteristických pro jednotlivé krajiny; 
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odst. b) území rozvíjet tak, aby jeho budoucí podoba zachovávala a rozvíjela stávající kvality a 
hodnoty krajiny a eliminovala existující narušení, a to z pohledu zachování a ochrany přírodních 
podmínek a zachování kulturních hodnot;  

odst. c) respektovat zachované vizuální charakteristiky krajiny, chránit dochované obrazy sídel, 
nepřipouštět umístění staveb, které by svým výškovým nebo hmotovým řešením mohly potlačit 
vizuální působení siluet sídel, průhledy na tato sídla a vizuální působení dominant;  

 
Záměr obsažený v návrhu Změny č. 2 ÚP se týká pouze rozšíření podmínek prostorového 
uspořádání (regulativů) ploch pro bytovou zástavbu ( SV – plochy smíšené obytné – 
venkovské ) a rozšíření podmínek využití ploch NL (plochy lesní).  
 
Na charakter urbanistické struktury obce bude mít změna ÚP pozitivní vliv – rozšířené 
podmínky prostorového uspořádání zajistí větší respektování jejího venkovského charakteru.  

Vzhledem k tomu, že se nejedná o návrh rozvojových ploch, nedojde k žádnému narušení 
siluety sídla nebo průhledů do krajiny.  

 
odst. f) vytvořit předpoklady pro vznik zelených pásů, zelených klínů a dalších přírodních prvků 
stabilizujících rozhraní mezi volnou krajinou a sídly, omezujících využívání volné krajiny pro 
zástavbu a bránících srůstání sídel;  

odst. g) preferovat využití rezerv v zastavěném území sídel, zejména proluk a přestavbových 
území před vymezováním zastavěných ploch ve volné krajině; při vymezování zastavitelných 
ploch mimo zastavěná území tyto vymezovat výhradně v návaznosti na zastavěná území při 
zohlednění podmínek ochrany přírodních hodnot krajiny;  

 

odst. j) vyhodnotit při navrhování rozvojových území, jejichž využití umožní umisťování staveb, 
které mohou díky své výšce a/nebo svým plošným parametrům narušit krajinný ráz, vyhodnotit 
jejich možný vliv na krajinný ráz a negativní dopady eliminovat;  

Ke srůstání sídel ani k narušení krajinného rázu nejsou ve změně č. 2 ÚP žádné předpoklady, 
nenavrhuje se žádná rozvojová plocha.  
 

odst. k) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a 
tvarově vhodnými stavbami;  

Záměr obsažený v návrhu Změny č. 2 ÚP se týká rozšíření podmínek prostorového 
uspořádání (regulativů) ploch pro bytovou zástavbu ( SV – plochy smíšené obytné – 
venkovské ) a rozšíření podmínek využití ploch NL (plochy lesní).  
 
Na charakter urbanistické struktury obce bude mít změna ÚP pozitivní vliv – rozšířené 
podmínky prostorového uspořádání pro novou bytovou zástavbu jsou navrženy s cílem zajistit 
větší respektování jejího venkovského charakteru i architektonického výrazu jednotlivých 
staveb.  
 

odst.m) vytvářet podmínky pro ochranu všech přírodních zdrojů a pro jejich šetrné využívání;  

Přírodní prvky řešeného území jsou respektovány v platném ÚP, na jejich území nejsou 
navrženy žádné změny využití. V případě doplnění podmínek využití ploch NL (plochy lesní) 
jde o umožnění situovat přístupovou komunikaci pro navazující rozvojovou plochu Z5 pro 
bydlení, již vymezenou v platném ÚP Časy, na pozemku p.č. 252/3 na severním okraji obce (v 
KN „lesní pozemek“.   
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odst.o) protipovodňovou ochranu před říčními povodněmi či povodněmi z přívalových srážek a 
omezení negativních důsledků povodní řešit vhodnou koncepcí uspořádání krajiny s využitím 
přirozeného potenciálu krajiny pro zadržení vody (např. revitalizací vodních toků, stanovením 
území určených k rozlivům povodní, výstavbou poldrů, realizací protierozních opatření, 
zalesňováním atd.).  

 
Problematika je řešena již platném ÚP, navržená změna ÚP se tohoto bodu netýká.   
 
 
(142)  ZÚR vymezují koridory pro umístění těchto veřejně prospěšných staveb v oblasti dopravy: 
 

- D 01: dálnice II. třídy D35 se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami včetně 
mimoúrovňových křižovatek s napojením na stávající silniční síť – Opatovice nad 
Labem – hranice kraje 

 
- D 11: přeložka silnice I/36 Sezemice –Časy 

 

V ÚP Časy (Úplné znění po vydání jeho změny č. 1) jsou koridory zapracovány, záměry 
navržené ve změně č. 2 do těchto území nijak nezasahují. 

 

(149) ZÚR stanovují požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí při 
zpřesňování územního vymezení ploch a koridorů pro umístění staveb. Koordinace ploch a 
koridorů VPS a VPO vymezených ZÚR bude probíhat …… v případě řešeného území pro záměry 
D01, D11:  

 

Vymezení VPS – D01 a D11 je s navazujícím územím koordinováno již v platném územním 
plánu.  

c) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

 
Změna č. 2 ÚP řeší pouze úpravu / doplnění regulativů ploch SV (plochy smíšené obytné – 
venkovské) a NL (plochy lesní), které svým charakterem širší vztahy neovlivní.  

 
 

d) vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména 
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a 

požadavky na ochranu nezastavěného území 

 
Změna č. 2 ÚP je vypracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování ve smyslu § 18 a 
19 stavebního zákona, vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. ÚP 
zohledňuje žádoucí vyváženost podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a 
pro soudržnost společenství obyvatel území ve snaze adekvátně uspokojit potřeby současné 
generace bez ohrožení podmínek života generací budoucích.  

 
§ 18  

- vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, přičemž 
neohrožuje podmínky života generací budoucích – konkrétně tím, že stanoví prostorové 
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regulativy pro novou bytovou výstavbu v obci, čímž zajistí respektování venkovského 
charakteru zástavby i v nových lokalitách.  

- respektuje komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem 
dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území, 
které jsou stanoveny v platném územním plánu - navržená změna č. 2 řeší úpravu a 
doplnění podmínek využití ploch SV (plochy smíšené obytné - venkovské) a NL (plochy 
lesní).   

- jsou koordinovány veřejné a soukromé záměry změn v území, výstavba a jiné činnosti 
ovlivňující rozvoj území a je konkretizována ochrana veřejných zájmů vyplývající ze 
zvláštních právních předpisů 

- zásady ochrany přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví nejsou navrženou změnou č. 2 nijak dotčeny, 
je i nadále chráněna krajina jako podstatná složka prostředí života obyvatel 

- podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a ochrana nezastavěného území 
a nezastavitelných pozemků jsou stanoveny v ÚP Časy. Změna č. 2 nenavrhuje žádné 
nové rozvojové plochy, vytváří podmínky pro kvalitní zástavbu v nových lokalitách, 
v souladu s charakterem stávajícího venkovského prostředí.     

 
§ 19 

- respektuje ochranu přírodních hodnot území stanovenou v ÚP Časy 

- nemění koncepci rozvoje území  

- potřeba změny v území byla prověřena a posouzena a je obsahem navrhované změny ÚP   

- základní podmínky na využívání a uspořádání území jsou dány platným ÚP, změna č. 2 
řeší úpravu a doplnění podmínek využití ploch SV (plochy smíšené obytné - venkovské) a 
NL (plochy lesní).   

- pořadí provádění změn v území navržená změna č. 2 ÚP nestanovuje 

- podmínky pro zajištění civilní ochrany se navrženou změnou ÚP nemění 

- změna č. 2 ÚP neurčuje žádné asanační, rekonstrukční ani rekultivační zásahy do území  

- záměry navržené změnou č. 2 nevyvolávají žádné negativní vlivy v území  

- plochy pro využívání přírodních zdrojů změna č. 2 neřeší  

- navržené záměry nejsou v rozporu s aktuálními poznatky z oborů architektury, urbanismu, 
územního plánování a ekologie a památkové péče 

- povinnost zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebyla stanovena 
 
 

e) vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů 

 
Změna územního plánu je pořizována podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho 
prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. a  č. 501/2006 Sb. v platném znění.     

 
Výsledek přezkoumání změny územního plánu podle § 53 odst. 4 stavebního zákona: 

 
Změna č. 2 Územního plánu Časy je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu a vyhláškami č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti 
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a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Výchozí dokumentací a 
podkladem pro zpracování Změny č. 2 je platné „Úplné znění ÚP Časy po vydání Změny č.1“. 
Změna č.1 ÚP Časy vydaná Zastupitelstvem obce Časy formou opatření obecné povahy 
nabyla účinnosti dne 28. 5. 2021.  
Na základě § 55a a 55b stavebního zákona je Změna č. 2 Územního plánu Časy pořízena 
zkráceným postupem s prvky regulačního plánu na základě návrhu obsahu změny. Změna č. 
2 je zpracována na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení změny ÚP a jejím 
obsahu. Věcný obsah grafické i textové části je zpracován v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce 
č. 500/2006 Sb. ve vazbě na platnou územně plánovací dokumentaci řešeného území.  

 
 

f) vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě 

s výsledkem řešení rozporů 

 
 
Změna č.2 ÚP Časy byla v rámci celého procesu pořizování projednávána s dotčenými orgány 
chránícími veřejné zájmy. 
 
S dotčenými orgány, které uplatnily svá stanoviska a požadavky na úpravu Návrhu Změny č. 2 
ÚP Časy v rámci veřejného projednání, byl návrh ÚP koordinován - viz tabulka „Vyhodnocení 
veřejného projednání návrhu změny č. 2 ÚP Časy – dotčené orgány.  
 
V rámci procesu vyhodnocování výsledků veřejného projednání nebyl řešen žádný rozpor. 
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VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚP ČASY  - DOTČENÉ ORGÁNY 
 
P. č. Dotčený orgán 

 
Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek  

2. Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, Teplého 1526, 
Pardubice, 530 02  
ze dne 26. 11. 2021 
Č.j.: HSPA-279-20/2021 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje (dále jen HZS 
Pardubického kraje), územní odbor Pardubice jako věcně a 
místně příslušný dotčený orgán v souladu s ustanovením § 12 
odst. 2 písm. i) zákona 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, ve smyslu § 52 a § 55b zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, posoudil předložený návrh Změny č. 2 
Územního plánu Časy, a k výše uvedené dokumentaci vydává  

souhlasné stanovisko. 

Z posouzení předložené územně plánovací dokumentace v 
rozsahu ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a 
provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS 
Pardubického kraje, územní odbor Pardubice k závěru, že 
návrh Změny č. 2 Územního plánu Časy splňuje požadavky 
civilní ochrany.  
Odůvodnění:  
HZS Pardubického kraje vycházel při vydání stanoviska z těchto 
podkladů:  
- Zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který 
v § 12, odstavci 2, písmenu i) opravňuje hasičský záchranný 
sbor k uplatňování stanovisek k územním plánům a regulačním 
plánům.  
- Vyhláška 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva, která v § 20 opravňuje hasičský záchranný sbor 
uplatňovat požadavky civilní ochrany. Návrh změny č. 2 
územního plánu splňuje požadavky vyplývající z výše uvedené 
vyhlášky, respektive podmínky pro zajištění civilní ochrany 
stanovené v platném územním plánu, se navrženou změnou č. 
2 nemění.  

-souhlasné stanovisko, dotčený orgán nepožaduje úpravu 
dokumentace 

3. Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje se sídlem 
v Pardubicích, U Divadla 828, 

 
Stanovisko 

Na základě podání oznámení Magistrátu města Pardubic, 

-souhlasné stanovisko, dotčený orgán nepožaduje úpravu 
dokumentace 
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Pardubice, 530 02  
ze dne 12.10.2021 
Čj: KHSPA18754/2021/HIK-Pce 

Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování, 
Štrosova 44, 530 21 Pardubice, doručeného dne 6. 10. 2021, 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v 
Pardubicích, (dále jen „KHS“), jako místně a věcně příslušný 
dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) a j) ve 
spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudila 
předložený „návrh Změny č. 2 Územního plánu Časy“ k 
veřejnému projednání.  

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu Změny č. 2 
Územního plánu k veřejnému projednání s požadavky předpisů 
v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 
55b odst. 2 stavebního zákona toto stanovisko:  
S „návrhem Změny č. 2 Územního plánu Časy“ k veřejnému 

projednání  
s o u h l a s í. 

Odůvodnění  
Dne 6. 10. 2021 bylo na KHS doručeno oznámení Magistrátu 
města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení 
územního plánování, Štrosova 44, 530 21 Pardubice (s č.j. 
MmP 103926/2021 ze dne 5. 10. 2021) ve věci „zahájení řízení 
o Změně č. 2 Územního plánu Časy (dále jen „ÚP Časy“) – 
veřejné projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Časy.“ Řízení o 
Změně č. 2 ÚP Časy probíhá zkráceným postupem.  
Od vydání Změny č. 1 ÚP Časy nedošlo v území k žádným 
změnám. Změna č. 2 se týká pouze textové části (konkrétně 
došlo k opravě názvu komunikace R35 – nově D35, 
regulativu pro plochy smíšené obytné - venkovské – SV a 
pro plochy smíšené výrobní – VS). Změnou č. 2 nejsou 
navrženy žádné nové zastavitelné plochy ani plochy 
přestavby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek  

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek  

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

Stanovisko dotčených orgánů ve smyslu ust. § 52 a 55b 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, v platném znění, odboru životního prostředí a 
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125, Pardubice, 532 11 
ze dne 24.11.2021 
Č.j.. KrÚ 87448/2021/OŽPZ/PI 

zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje k akci: 
“Veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu 
Časy pořizované zkráceným postupem“.  
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard Pinkas) 

Vzhledem k příliš obecné úrovni podrobností předložené 
koncepce a s ohledem na skutečnost, že nejsou do území 
umisťovány konkrétní zdroje znečišťování ovzduší, neuplatňuje 
orgán ochrany ovzduší krajského úřadu Pardubického kraje dle 
§ 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší a souvisejících předpisů k veřejnému projednání 
návrhu změny č. 2 územního plánu Časy pořizované zkráceným 
postupem žádné další požadavky nad rámec požadavků 
vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a 
územně analytických podkladů.  
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. Tomáš Sigl)  

Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany přírody a 
krajiny (dále též „OOP“), v souladu s ustanovením § 77a odst. 4 
písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění (dále též „zákon o ochraně přírody“), uplatňuje k 
předloženému návrhu změny č. 2 územního plánu Časy (dále 
též „Návrh“), který je pořizován zkráceným postupem, 
následující stanovisko:  
Z hlediska zájmů svěřených OOP zákonem o ochraně přírody, 
tj. územní systém ekologické stability (regionální a 
nadregionální úroveň), přírodní parky, přírodní rezervace a 
přírodní památky, evropsky významné lokality, ptačí oblasti a 
zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, jsou k 
předloženému Návrhu následující připomínky:  

Po provedené aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje 
Pardubického kraje není již v obvodu obce Časy vymezen 
žádný prvek územního systému ekologické stability 
regionální a nadregionální úrovně. Tuto skutečnost je 

nezbytné zohlednit v předloženém návrhu. V souvislosti se 
změnami těchto dvou úrovní územního systému ekologické 
stability je nutné rovněž provést aktualizaci vymezení prvků 
lokální úrovně územního systému ekologické stability.  
Odůvodnění stanoviska orgánu ochrany přírody:  

 Podklady pro vydání stanoviska byly:  

 Předložený Návrh včetně textových a 
mapových příloh.  

 Ústředního seznamu ochrany přírody 
(zejména podrobné informace o evropsky významných 
lokalitách, ptačích oblastech, zvláště chráněných 
územích apod.).  

 
 
 
-souhlasné stanovisko, dotčený orgán nepožaduje úpravu 
dokumentace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- prvky územního systému ekologické stability regionální a 
nadregionální úrovně nejsou předmětem změny č. 2; prvky 
ÚSES a jejich aktualizace budou řešeny v následné 
změně územního plánu a ve zprávě o uplatňování 
územního plánu 
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 Nálezové databáze ochrany přírody (garant 
Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR).  

 Územně analytické podklady a Zásady 
územního rozvoje Pardubického kraje.  

 Platná územně plánovací dokumentace 
sousedních obcí.  

 Náhled do informačního systému EIA/SEA.   
Po provedené 3. aktualizaci Zásad územního rozvoje 
Pardubického kraje, která nabyla účinnost dne 12. 9. 2020, do 
řešeného území již nezasahuje žádný prvek územního systému 
ekologické stability regionální a nadregionální úrovně. V 
souvislosti s výstavbou D35 došlo k převymezení trasování 
nadregionálního biokoridoru K74, který dříve procházel obcí 
Časy, a to severně od obce, konkrétně na katastry obcí Dolní 
Ředice a Choteč. S tímto převymezením nadregionálního 
biokoridoru K74 souvisí i zrušení regionálního biocentra RBC 
1757, které se dříve z části rovněž nacházelo v území obce 
Časy. Z předloženého Návrhu není zřejmé, že jsou tyto nové 
skutečnosti vyplývající z nadřazené územně plánovací 
dokumentace respektovány.  
V řešeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území 
(přírodní památka, přírodní rezervace) ani žádná lokalita 
soustavy Natura 2000 (evropsky významná lokalita, ptačí 
oblast). Krajský úřad nemá ze zájmového území (z ploch změn) 
informace o výskytech zvláště chráněných druhů a ani v 
Nálezové databázi ochrany přírody nejsou evidovány z tohoto 
území záznamy o zvláště chráněných druzích, u kterých by 
mohlo dojít realizací záměrů, jež předložený Návrh v území 
připouští ke škodlivému zásahu do jejich přirozeného vývoje 
nebo k poškození či ke zničení jejich stanovišť.  
OOP posoudil předložený návrh změny č. 2 územního 
plánu Časy, jeho cíle, vymezení ploch s rozdílným využitím 
a dospěl k závěru, že tento koncepční materiál nebude mít 
negativní vliv na výše uvedené zájmy ochrany přírody. I 
přes uvedené však uplatnil OOP k předloženému návrhu 
připomínku týkající se nového vymezení prvků územního 
sytému ekologické stability v daném území.  
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel 

RNDr. Milan Boukal, Ph.D.)  
Dle podkladů zveřejněných na www.pardubice.eu/upobce/ se 
záměr netýká záborů ploch zemědělského půdního fondu.  
Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana Sýkorová) 

Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-souhlasné stanovisko, dotčený orgán nepožaduje úpravu 
dokumentace 
 
 

-souhlasné stanovisko, dotčený orgán nepožaduje úpravu 
dokumentace 
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pozdějších předpisů, nemáme jako orgán státní správy lesů 
Krajského úřadu Pardubického kraje k veřejnému projednání 
návrhu změny č. 2 územního plánu Časy pořizované zkráceným 
postupem námitek.  
Doložené podklady obsahují údaje o možném záboru pozemků 
určených k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL), není zřejmý 
rozsah záboru. Změna navrhuje v podmínkách pro využití ploch 
NL – plochy lesní v části B – funkční využití přípustné: doplnit 
bod „ 5) pozemní komunikace – napojení obytné výstavby v 
rozvojové lokalitě Z5 “.  
V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že v rámci 
základních principů stanovených lesním zákonem je každému 
stanovena povinnost počínat si tak, aby nedocházelo k 
poškozování nebo ohrožování lesů. Doporučujeme navržení a 
zdůvodnění takových řešení, která jsou z hlediska zachování 
lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských 
zájmů nejvhodnější. Vlastní vydání stanoviska k záměru, kterým 
mají být přímo dotčeny PUPFL do 1 ha výměry nebo kterým má 
být dotčeno ochranného pásma lesa do 50 m od okraje lesa, je 
v kompetenci místně příslušného obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností (odbor životního prostředí Magistrátu 
města Pardubic). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- o stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru 
životního prostředí bylo zažádáno – viz položka č. 8 této 
tabulky 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek  

8. Magistrát města Pardubic, odbor 
správních agend, Pernštýnské 
náměstí 1, Pardubice, 530 21  
ze dne 11. 11. 2021 
pod č.j.: MmP 105214/2021 

Stanovisko k zahájení řízení o změně č. 2 územního plánu 
Časy. 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek 
památkové péče, jako příslušný orgán státní památkové péče, 
podle ust. § 29 odst. 2 písm. c) zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
památkový zákon), k oznámení Magistrátu města Pardubic, 
odboru hlavního architekta, oddělení územního plánování, pod 
č.j. MmP 103926/2021, spis. zn. OHA/19308/2021/Mo ze dne 
5. 10. 2021, o zahájení řízení o změně č. 2 územního plánu 
obce Časy podle ust. § 52 zákona č. 183/2016 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen stavební zákon), sděluje ve smyslu ust. § 55b odst. 2 
stavebního zákona toto  

stanovisko.  

Dotčený orgán státní památkové péče má zákonnou pravomoc 
danou mu v ust. § 29 odst. 2 písm. c) památkového zákona k 
uplatňování stanovisek k územně plánovací dokumentaci pro 

-souhlasné stanovisko, dotčený orgán nepožaduje úpravu 
dokumentace 
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území, ve kterém je nemovitá kulturní památka nebo ochranné 
pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní 
památky, památkové rezervace nebo památkové zóny a 
současně ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k 
vymezení zastavěného území. Na daném území obce Časy se 
nenachází nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním 
seznamu kulturních památek ČR, ochrana archeologického 
dědictví je v územním plánu řešena, proto nemá ke změně č. 2 
územního plánu připomínek.  
 
Dotčený orgán upozorňuje na oznamovací povinnost 
stavebníka před zahájením stavební činnosti danou v ust. § 22 
odst. 2 památkového zákona. 

 
 
 
 
 

9. Magistrát města Pardubic, odbor 
životního prostředí, Štrossova 44, 
Pardubice, 530 21  
ze dne 9.6.2021 
pod č.j.MmP/104608/2021/Me 

Společné vyjádření odboru životního prostředí k návrhu 
změny č. 2 územního plánu Časy – pro veřejné projednání 
Oddělení odpadů a ovzduší: 

Z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
nemáme k předloženému návrhu změny územního plánu 
připomínek. 
Ing. Monika Löfelmannová 
Oddělení ochrany přírody: 

Z hlediska ochrany lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, 
požadujeme upřesnění lokalizace přístupové komunikace na PL 
k Z5 tak, aby její umístění bylo možné pouze v nezbytně 
nutném rozsahu podél p.p.č. 305/1 v k.ú. Časy.  
Ing. František Meduna 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny ve smyslu zák. č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, a při dodržení 
omezení z toho zákona vyplývajících, není námitek. 
Pavel Mertelík 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského 
půdního fondu je kompetentní k vyjádření Krajský úřad 
Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 
Oddělení ochrany přírody, orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu. 
Karel Linhart, DiS. 
Oddělení vodního hospodářství: 

Z vodohospodářského hlediska je výše uvedený záměr podle 
ust.§ 18 zák.č.254/01 Sb. – o vodách ve znění novely možný. 
Otto Sigmund 
Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není 
rozhodnutím podle správního řádu, a proto nelze proti 
němu podat odvolání. Odbor životního prostředí si 

 
 
 
-souhlasné stanovisko, dotčený orgán nepožaduje úpravu 
dokumentace 
 
 
 
 
- projektant upřesní lokalizaci přístupové komunikace na 
PL k Z5 tak, aby její umístění bylo možné pouze 
v nezbytně nutném rozsahu podél p.p.č. 305/1 v k.ú. Časy 
 
 
-souhlasné stanovisko, dotčený orgán nepožaduje úpravu 
dokumentace 
 
 
- o stanovisko bylo zažádáno, stanovisko je souhlasné – 
viz položka č. 6 této tabulky 
 
 
 
 
 
-souhlasné stanovisko, dotčený orgán nepožaduje úpravu 
dokumentace 
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vyhrazuje možnost změnit toto vyjádření, vyjdou-li ve věci 
najevo nové okolnosti, které by mohly mít vliv na zájmy 
ochrany životního prostředí. 

10. Ministerstvo dopravy ČR, odbor 
dopravní politiky, mezinárodních 
vztahů a životního prostředí, 
nábřeží L. svobody 1222/12, Praha 
1, 110 15 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek  

11. Sekce nakládání s majetkem 
Ministerstva obrany, odbor ochrany 
územních zájmů a státního 
odborného dozoru, Tychonova 1, 
Praha 6 160 01 
ze dne 11.10.2021 
pod sp.zn. 119425/2021-1150-
OÚZ-BR 

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, 
Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu 

se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a 
místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, 
vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 

odst. 2 písm. b) stavebního zákona  
stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné 
povahy dle stavebního zákona,  
ve kterém ve veřejném zájmu žádá o zapracování limitů a 
zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace.  

Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území 
Ministerstva obrany:  
OP RLP - Ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které 
je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 
49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona 
č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území 

lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 
175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu 
(včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, 
výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových 
stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může 
být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m 
nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově 
omezena nebo zakázána. 
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené 
vymezené území a zapracovat je v tomto znění do textové 
části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly 
Zvláštní zájmy Ministerstva obrany na straně 24. Do 
grafické části pod legendu koordinačního výkresu 

- požadavky DO nejsou předmětem změny č. 2; 
požadavky budou zapracovány do následné změny 
územního plánu a do zprávy o uplatňování územního 
plánu 
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zapracujte následující textovou poznámku: „Celé správní 
území obce je situováno v ochranném pásmu 
radiolokačního zařízení Ministerstva obrany”.  
LKD pro létání ve vzdušném prostoru k ochraně letového 
provozu na letištích a letadel letících na okruhu (dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu), který je nutno respektovat 
podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním 
letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o 
živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území lze 

umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb 
tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních 
staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, 
nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení vn a vnn, 
rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů 
(dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu) jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany - viz jev ÚAP -102a. 
Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od země je nutno posoudit 
také výsadbu vzrostlé zeleně. Výstavba včetně výstavby VE a 
výsadba může být výškově omezena nebo zakázána.  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené 
vymezené území a zapracovat je v tomto znění do textové 
části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly 
Zvláštní zájmy Ministerstva obrany na straně 24. Do 
grafické části pod legendu koordinačního výkresu 
zapracujte následující textovou poznámku: „Celé správní 
území obce je situováno ve vzdušném prostoru k ochraně 
letového provozu na letištích a letadel letících na okruhu ”.  
Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany 
posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů 
staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle 

ÚAP jev 119)  
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby 
jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany:  
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních 
komunikací, silnic I. II. a III. třídy  
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů  
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení  
- výstavba vedení VN a VVN  
- výstavba větrných elektráren  
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, 
radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a 
opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)  
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- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad 
terénem  
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)  
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. 
rozhledny) Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše 
uvedené vymezené území a zapracovat je v tomto znění do 
textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany na straně 24. 
Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu 
zapracujte následující textovou poznámku: „Celé správní 
území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska 
povolování vyjmenovaných druhů staveb“.  
Za předpokladu správného zapracování limitů a zájmů MO 
v textové i grafické části v souladu s tímto stanoviskem 
nemáme dalších připomínek k předložené UPD a s návrhem 
Změny č. 2 Územního plánu Časy souhlasíme.  

Odůvodnění:  
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 
písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a zmocněním v § 
175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení 
pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného 
orgánu.  
Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvoří 
neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a 
jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve 
veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.  
Toto stanovisko Ministerstva obrany je uplatněno v kontinuitě na 
poskytnuté údaje o území úřadu územního plánování pro 
zpracování územně analytických podkladů ORP.  
Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další 
připomínky za předpokladu zapracování výše uvedených 
vymezených území MO do textové i grafické části v souladu s 
tímto stanoviskem. Jedná se o provedení úprav části 
Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené ÚPD. 
Veškeré požadavky Ministerstva obrany jsou uplatněny ve 
veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu a jsou 
deklarací stávajících strategicky důležitých limitů v území, 
jejichž nerespektování by vedlo k ohrožení funkčnosti 
speciálních zařízení MO.  

12. Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32, Praha 1, 110 15 
ze dne 5.10.2021 
pod č.j. MPO613201/2021 

Stanovisko k návrhu Změny č.2 Územního plánu Časy pro 
veřejné projednání pořizované zkráceným postupem 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci 

-souhlasné stanovisko, dotčený orgán nepožaduje úpravu 
dokumentace 
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ochrany a využívání nerostného bohatství, ve smyslu 
ustanovení § 15 odst. 2 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a 
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a podle ustanovení § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáváme 
k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem Změny č. 2 ÚP Časy souhlasíme bez 
připomínek. 

ODŮVODNĚNÍ 
Předmětem Změny č. 2 ÚP Časy je pouze úprava textové části, 
kde se zejména upravují podmínky využití některých funkčních 
ploch a vypouštějí se veřejně prospěšné stavby, pro které lze 
uplatnit předkupní právo. 
Jelikož se Změnou č. 2 ÚP nemění rozsah zastavitelných ploch, 
ploch přestavby ani ploch změn v krajině, nebude ochrana 
nerostného bohatství, představovaného na území obce 
výhradním ložiskem cihlářské suroviny č. 3221800 Časy, 
netěženým dobývacím prostorem č. 71056 Časy a chráněným 
ložiskovým územím č. 22180000 Časy v severozápadní části 
katastru, nijak omezena. 
 

12. Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 
 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek  

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek  

14. Státní pozemkový úřad 
 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek  

1
5
. 

Ministerstvo životního prostředí, 
odbor výkonu státní správy VI 
Vršovická 1442, Praha, 100 10 
ze dne 7. 10. 2021 
Čj:MZP/2021/550/1203-Hd 
 

Návrh změny č. 2 územního plánu Časy – stanovisko  

K návrhu změny č. 2 územního plánu Časy Ministerstvo 
životního prostředí podle ustanovení § 15 zákona č. 44/1988 
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v 
platném znění, uvádí, že ve svodném území obce Časy je 
evidováno výhradní ložisko cihlářské suroviny Časy, č. 
3221800, na kterém bylo stanoveno chráněné ložiskové 
území Časy, č. 22180000.  

Ministerstvo upozorňuje, že pro zřizování staveb a zařízení v 
ploše chráněného ložiskového území jsou dána omezení 
stanovená ustanoveními § 18 a § 19 horního zákona. Pro 
orgány územního plánování a zpracovatele územně plánovací 
dokumentace plynou z existence výhradních ložisek nerostů v 

-souhlasné stanovisko, dotčený orgán nepožaduje úpravu 
dokumentace 
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řešeném území povinnosti dané ustanovením § 15 odst. 1 
horního zákona.  
Podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, v platném znění, orgány územního 
plánování a stavební úřady vycházejí při své činnosti z výsledků 
geologických prací s cílem zajistit v co největší míře zejména 
ochranu zjištěných a předpokládaných ložisek nerostů a zdrojů 
podzemních vod a vytvářet podmínky pro jejich hospodárné 
využití. 

16. Obvodní báňský úřad pro území 
krajů Královéhradeckého a 
Pardubického, Wonkova 1142/1, 
Hradec Králové,  
500 02 
ze dne 8.10.2021 
Č.j.: SBS 41247/2021/OBÚ-09/1 

Veřejné projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu 
Časy – stanovisko  

Dne 5. října 2021 bylo na Obvodním báňském úřadu pro území 
krajů Královéhradeckého a Pardubického se sídlem v Hradci 
Králové (dále jen „OBÚ v Hradci Králové“) zaevidováno pod čj. 
SBS 41247/2021 Vaše oznámení ze dne 5. října 2021 o 
zahájení řízení o Změně č. 2 Územního plánu Časy, veřejném 
projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Časy, ke 
kterému sdělujeme. 
OBÚ v Hradci Králové nemá k návrhu Změny č. 2 Územního 
plánu Časy žádné připomínky.  
Upozorňujeme, že podle evidence OBÚ v Hradci Králové je v 
katastrálním území Časy stanoven dobývací prostor netěžený 
Časy (ID 71056, cihlářská surovina). Vzhledem k výše 
uvedenému je nutné respektovat v dotčeném katastrálním 
území zejména ustanovení §§ 15, 18 a 19 zákona č. 44/1988 
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 
znění pozdějších zákonů.  
Dále upozorňujeme na skutečnost, že je v katastrálním území 
Časy stanoveno chráněné ložiskové území Časy (ID 22180000, 
cihlářská surovina) pro výhradní ložisko Časy (ID 3221800, 
cihlářská surovina).  
Evidenci chráněných ložiskových území a výhradních ložisek 
vede dle § 29 odst. 2, resp. odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 
Ministerstvo životního prostředí České republiky. 

-souhlasné stanovisko, dotčený orgán nepožaduje úpravu 
dokumentace 
 

17. Česká republika- Ministerstvo 
obrany, Agentura hospodaření s 
nemovitým majetkem, odbor 
územní správy majetku Pardubice, 
Teplého 1899. 53002, Pardubice  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek  

18. Agentura ochrany přírody a krajiny, 
středisko Pardubice 
Jiráskova 1665 
Pardubice  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek  
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530 02 

19. Ministerstvo vnitra 
Odbor správy majetku 
140 21 Praha 4 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek  

20. Krajský úřad, odbor rozvoje, 
oddělení územního plánování. 
Komenského nám. 125, 532 11, 
Pardubice 
 

 O stanovisko bude zažádáno po vyhodnocení stanovisek 
dotčených orgánů k rozhodnutí o námitkách a 
připomínkách. 

 
Zpracovala dne 14. 1. 2022 Ing. arch. Dana Mojžíšková, referentka odboru hlavního architekta jako pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem obce panem starostou 
Zdeňkem Seidlem 
 
 
 
 
 
……………………………………..                                                                                              ………………………………………….. 

Pořizovatel             Určený zastupitel 
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g) vyhodnocení splnění pokynů pro zpracování změny ÚP 

 
„ Obsah změny č. 2 ÚP Časy s prvky regulačního plánu “ byl schválen zastupitelstvem 

obce 15. 9. 2021.  
 
Základní body požadovaného obsahu změny byly splněny, dílčí úpravy při zpracování 

návrhu změny č. 2 ÚP byly průběžně konzultovány s pořizovatelem a s určeným zastupitelem. 
Změna č. 2 územního plánu Časy je zpracována v souladu s legislativou platnou v době 
zpracování návrhu, grafická část nebyla zpracována.  

 

Komentář ke splnění jednotlivých bodů z „ Obsahu změny č.2 ÚP Časy s prvky regulačního 
plánu  “: 

 
 

a) 2 podněty podané obcí Časy: 
 
Podnět č. 1 – regulační prvky pro nově vymezené stavební parcely: 

 
Požadavek byl splněn, regulační prvky byly zapracovány do podmínek využití ploch SV 
(plochy smíšené obytné – venkovské), části C – podmínky prostorového uspořádání pro nově 
vymezené stavební parcely.  
 
 

Podnět č. 2 - nové doplnění bodu do přípustného využití plochy se stanoveným 
způsobem využití NL – plocha lesní 

 
Požadavek byl splněn, pro plochy NL (plochy lesní) byl doplněn bod č.5 přípustného využití ve 
znění :  

5) pozemní komunikace – napojení obytné výstavby v rozvojové lokalitě Z5 
 
 

b) Obecné požadavky na Změnu č. 2 Územního plánu Časy: 
 
▪ Soulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací (ZÚR Pk a PÚR ČR) je popsán 
v kapitole b) této textové části  
 
▪ Vzhledem k tomu, že od vydání změny č. 1 ÚP Časy (5/2021) nedošlo k žádným změnám 
v území, nebylo nutné zastavěné území aktualizovat.   
 
▪ Lhůta pro registraci územních studií pro zastavitelné lokality Z5 a Z6 byla prověřena s tím, že 
je navržena její aktualizace, a to - do 4 let od nabytí účinnosti změny č. 2 územního plánu  
 
▪ Skladba textové části byla uvedena do souladu s novelou Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti 
 
▪ Úplné znění ÚP Časy po vydání Změny č. 2 (textová část) je zpracováno společně se 
změnou č. 2 ÚP. Vzhledem k tomu, že grafická část se nemění, bude do tištěné verze 
platného ÚP Časy pouze vlepen záznam o účinnosti Změny č. 2 ÚP Časy.   
 
▪  Prověřen byl soulad s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje – vodovod 
je vyhovující, navržena je likvidace splaškových vod na centrální /  obecní ČOV.  
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▪ Byl posouzen soulad se zaregistrovanou Územní studií krajiny SO ORP Pardubice s  
problematikou, řešenou ve změně č.2 ÚP. Vzhledem k tomu, že navržená změna č. 2 ÚP se 
týká pouze doplnění regulativů ploch SV a NL, rozpory nebyly zjištěny.    
 
▪  V rámci Aktualizace č. 3 ZÚR Pk byl nadregionální biokoridor územního systému ekologické 
stability K 74 vymezen mimo území obce Časy a regionální biocentrum RBC 1757 bylo 
vypuštěno. Jejich vypuštění z ÚP Časy bude součástí následující změny územního plánu.   
 
 
c) Požadavky na uspořádání obsahu Změny č. 2 Územního plánu Časy: 
 
▪  Textová část změny ÚP i Úplného znění ÚP po vydání změny č. 2 – jsou zpracovány dle 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, příloha č. 7 
 
▪ Vzhledem k charakteru zpracovávané změny č.2 ÚP a ke skutečnosti, že od vydání změny 
č.1 ÚP (5/2021) nedošlo v území k podstatným změnám, není zpracována výkresová část 
změny č.2 ÚP. Při zpracování Úplného znění po změně č.2 ÚP tak bude do tištěné verze 
platného ÚP Časy pouze vlepen záznam o účinnosti Změny č. 2 ÚP Časy.   
 
 
 

h) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení 

 
Není uplatněno - záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR Pk, změna č. 2 
územního plánu Časy neobsahuje.    

 
 
 

i) komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

 
Zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí ani na udržitelný rozvoj území nebylo 
požadováno, navrhovaná změna je v souladu s celkovou koncepcí platného územního plánu. 
 
Hlavním cílem je aktualizovat regulativy - podmínky prostorového uspořádání - pro nově 
vymezované stavební parcely a vytvořit podmínky pro napojení rozvojové plochy Z5 přes 
pozemek č. 252/3, zařazený v ÚP do ploch NL (plochy lesní).   
 
Popis a zdůvodnění návrhů a úprav, řešených změnou č. 2 ÚP Časy:       

 
 
1) regulační prvky pro nově vymezené stavební parcely 
 
V aktuálně platném ÚP jsou stanoveny základní podmínky prostorového uspořádání pro 
bytovou zástavbu pouze pro jednotlivé návrhové plochy.  
V souvislosti se vzrůstajícím zájmem o stavební parcely je požadavkem obce doplnit výčet 
podmínek pro výstavbu o další regulativní prvky a tyto podmínky stanovit pro novou výstavbu 
na celém území obce (nejen v rozvojových lokalitách).  
 
Smyslem rozšíření regulativů je stanovit takové podmínky pro novou výstavbu, které zajistí 
návaznost na urbanistický a architektonický charakter stávající zástavby a do budoucna tak 
přispějí k jednotnému výrazu celé obce.  
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Odůvodnění vymezených prostorových regulativů pro nově vymezné stavební parcely 
v plochách SV (plochy smíšené obytné – venkovské): 
 

Prostorové regulativy byl stanoveny ve spolupráci se zástupci obce a opírají se o podrobnou  
znalost řešeného území.  
 

o   Rodinné domy 
 

- typ RD (rodinného domu) – přípustné jsou pouze individuální RD  

- velikost stavebního pozemku -  min. 800 m2, max. 2 000 m2 
 

Tyto regulativy jsou stanoveny s ohledem na zajištění kontinuity urbanistické a architektonické 
kompozice zástavby. V Časech dosud převažuje tradiční zástavba (obytné stavby 
s hospodářskými budovami), řídce doplněna objekty z 2. pol. 20.století. Záměrem je tedy 
navázat na stávající struktury a vyloučit tak objekty městského a příměstského charakteru typu 
dvojdomy, trojdomy, čtyřdomy či řadové, atriové nebo terasové RD.   

 

- typ zástavby - pouze jednostranná.  

 

Základní prostorová struktura obce je charakteristická jednostrannou ulicovou zástavbou, tj. 
uspořádání staveb podél přístupové komunikace. Vyloučení nové zástavby „v druhé řadě“ je 
stanoveno s ohledem na zajištění kontinuity základní prostorové jednoty uspořádání staveb a 
s ohledem na architektonický výraz stávajících urbanistických prostorů. 

 

- podlažnost – max.1NP + podkroví, výška zástavby – výška hřebene střechy max. 8 m od 
úrovně přilehlé komunikace 

- typ střechy RD – šikmá sedlová 

- sklon střechy RD:  30° - 40° 

 

Tyto prvky jsou charakteristické pro tradiční zástavbu převážné části obce, zajistí uchování 
jejího obrazu, respektování panoramatu zástavby v dálkových pohledech a začlenění 
zastavitelných ploch do krajinného rázu. Při dodržení uvedených parametrů střech regulativy 
umožňují i stavby typu „bungalov“ ( tj. objekty s jedním nadzemním podlažím na jedné 
výškové úrovni, zastřešený šikmou střechou s možností využitelného podstřešního prostoru 
bez obytného podkroví ).  

 

– plošná výměra a výška zahradních objektů souvisejících s bydlením - max. 40 m2 / výška 
max. 4 m 

 
Pro zahradní objekty se připouští omezená zastavěná plocha i výška stavby z důvodu ochrany 
jednotného obrazu zástavby v lokalitách nové zástavby, kde by rozsáhlé zahradní objekty 
vytvářely konkurenci stavbám hlavním a přispívaly tak k celkové nepřehlednosti prostředí.  
 

– koeficient zastavění – max. 30 % a zeleně – min. 50 %  

 
Koeficienty jsou stanoveny pro vyloučení příliš velké intenzity zástavby, což by mělo negativní 
vliv jednak na pohodu prostředí, ale i na množství odváděných dešťových vod ze střech a 
zpevněných ploch. 
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o  Stavby pro rekreaci 
 

– velikost stavebního pozemku určeného pro rekreaci – min. 800 m2, max. 1 200 m2  

– limity rekreačního objektu – zastavěná plocha max. 50 m2, podlažnost max.1NP + 
podkroví, sedlová střecha se sklonem 30° - 40°, max. výška hřebene střechy 6 m od 
úrovně přilehlé komunikace 

Pro rekreační stavby není vymezena žádná samostatná plocha s rozdílným způsobem využití, 
je však možné je situovat v plochách SV. V tom případě je žádoucí upřednostnit hlavní funkci 
v těchto plochách, kterou je bydlení. V případě rekreačních staveb se bude proto jednat o 
objemově menší stavby s regulací výškové hladiny, ale na pozemku s výměrou, která 
odpovídá okolní bytové zástavbě.  

 

o  Oplocení  

– provedení a materiálové řešení směrem do veřejného prostranství a do volné krajiny - 
průhledný plot (ne betonové desky) 

– max. výška směrem do veřejného prostranství - 150 cm, do volné krajiny - 180 cm 

 

o  Veřejné prostranství ( uliční profil )   

– celková šířka min. 9 m, šířka vozovky min. 5 m 

 
Řešení veřejného prostoru je jedním ze základních prvků, které tvoří obraz obce. Pro novou 
zástavbu je proto předepsaný minimální uliční profil 9 m, což umožní jeho nekonfliktní 
uspořádání (chodníky, zelené pásy, odstavování vozidel, apod.). Přímou součástí uličního 
prostoru je i řešení oplocení na rozhraní soukromého a veřejného pozemku. Dosud typické 
jsou v obci průhledné ploty přiměřené výšky, které omezují negativní segregaci obyvatel a 
přispívají k jejich sociální soudržnosti (viz. PÚR ČR, čl. 15). 
        
 
2) doplnění bodu do přípustného využití plochy se stanoveným způsobem využití NL – 
plocha lesní 
 
Pro plochy NL (plochy lesní) byl doplněn bod č.5 přípustného využití ve znění :  

 
„ 5) pozemní komunikace v nezbytně nutném rozsahu podél p.p.č. 305/1 – pro napojení obytné 
výstavby v rozvojové lokalitě Z5 “  

V tomto případě jde o umožnění situovat přístupovou komunikaci pro rozvojovou plochu Z5 
pro bydlení (již vymezenou v platném ÚP Časy), přes navazující pozemek p.č. 252/3 na 
severním okraji obce, který je v KN veden jako „lesní pozemek“ a v ÚP zařazen do ploch „NL.“   
 
3) Lhůta pro registraci územních studií pro zastavitelné lokality Z5 a Z6 byla prověřena 
s tím, že byla aktualizována takto: - do 4 let od nabytí účinnosti změny č. 2 územního plánu  
 
4)  Doplnění podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití VS (plochy smíšené 
výrobní) – podmínky byly doplněny do textové části – jedná se o opravu chyby původního ÚP, 
kde podmínky nebyly uvedeny  
 
5) Skladba textové části územního plánu byla aktualizována v souladu s platnou 
legislativou - dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, příloha č. 7. 
 
 
Ostatní kapitoly zůstávají beze změny dle platného ÚP Časy – „Úplné znění po vydání 

jeho změny č. 1“  
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Požadavky z hlediska obrany státu 
 
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR. 
 
Řešené území se nachází v ochranném pásmu přehledových systémů (OP RLP) – 
letecká stavba včetně ochranného pásma (ÚAP - jev 103), které je nutno respektovat podle 
§ 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. O 
živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Z důvodu bezpečnosti 
letového provozu je nezbytné respektovat níže uvedené podmínky. V tomto území lze vydat 
územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných 
elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních 
operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren a výškových 
staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo 
zakázána. 
 
Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací je podmíněn v případech, že 
jsou řešeny plochy pro výstavbu větrných elektráren (dále VE) respektování podmínek, 
týkajících se výstavby VE. V úrovni územního plánování nelze posoudit, zda eventuelně 
plánovaná výstavba VE nenaruší obranyschopnost státu ČR a zájmy resortu MO. Tuto 
skutečnost lze zjistit až na základě podrobné výkresové dokumentace, ve které budou 
uvedeny mimo jiné typy VE, souřadnice a výšky těchto staveb. Před realizací staveb VE je 
nutno zaslat projektovou dokumentaci k posouzení a vyžádat si stanovisko MO ČR ke stavbě. 
Upozorňuji na skutečnost, že pokud se prokáže, že stavby VE budou mít negativní vliv na 
radiolokační techniku v užívání resortu MO, bude stanovisko k výstavbě VE zamítavé. 
 
Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí, že předem bude s MO-
ČR, jejímž jménem jedná Sekce ekonomické a majetkové, Odbor ochrany územních zájmů a 
řízení programů nemovité infrastruktury, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, 
projednány níže uvedené stavby (viz ÚAP – jev 119): 
• výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území; 
• stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních operátorů, 
větrných elektráren apod.); 
• stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN; 
• výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. třídy 
a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM; 
• nové dobývací prostory včetně rozšíření původních; 
• výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity; 
• zřizování vodních děl (přehrady, rybníky); 
• vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní 
stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny; 
• říční přístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich 
rušení; 
• železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich; 
• železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.; 
• stavby vyšší než 30 m nad terénem pokud nedochází k souběhu s jiným vymezeným 
územím MO a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany; 
• veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit MO. 
ČR - MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy 
resortu MO.  
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Vodovod 

 
Změny užívání jednotlivých ploch a jejich následné využití budou respektovat stávající trasy 
veřejných vodovodů včetně souvisejících zařízení a jejich ochranná pásma min v rozsahu 
zák.č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění 
 
 

Kanalizace 
 
Odkanalizování obce bude řešeno oddílnou gravitační kanalizaci s přečerpáváním 
splaškových vod k likvidaci na stávající ČOV Holice, která má pro objem odpadních vod obcí 
Časy, Choteč a Dolní Ředice kapacitu k dispozici. Dešťové a balastní vody budou odváděny a 
likvidovány mimo veřejnou kanalizaci. 
 
Soulad uvedené koncepce s aktuálním zněním ÚP bude zajištěn jako součást následující 
změny územního plánu.   
 
 

j) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní 
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů 

na životní prostředí 

 
 
Stanovisko orgánu posuzování vlivů na životní prostředí, že není požadováno zpracování 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí bylo vydáno dne 02. 07. 2021 č.j. KrÚ 
53892/2021/OŽPZ/UD. 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody, že předložený záměr nemůže mít významný vliv na 
vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality bylo vydáno dne 16. 07. 2021, spisová 
značka: SpKrÚ 53340/2021 OŽPZ OOP. 
 
 

 

k) stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5 

 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí (dále také „krajský úřad"), jako 
dotčený orgán podle ust. § 10i odst. 3) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon"), obdržel dne 30. 6. 2021 žádost 
Magistrátu města Pardubic o stanovisko k návrhu obsahu Změny č. 2 Územního plánu Časy. 
Dne 2. 7. 2021 pořizovatel obdržel stanovisko od KrÚ Pk OŽPZ - oddělení integrované 
prevence pod čj: KrÚ 53892/2021/OŽPZ/UD se závěrem, že není požadováno zpracování 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
 
V procesu pořizování změny územního plánu po veřejném projednání nedošlo k podstatné 
úpravě návrhu územního plánu a proto nebylo nutno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí a také vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 
 
Na základě těchto skutečností nebylo stanovisko krajského úřadu podle § 55b odst. 5 
stavebního zákona uplatněno.  
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l) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5 zohledněno, s uvedením 
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny 

nebyly 

 
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a také Vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
nebylo po celou dobu pořizování změny územního plánu požadováno.  
 
Po veřejném projednání nedošlo k podstatné úpravě změny územního plánu a z těchto 
důvodů nebylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona uplatněno. 

 
 

m) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch 

Změna č. 2 ÚP Časy nenavrhuje žádnou novou rozvojovou plochu, týká se pouze textové 
části, a to:  

- úpravy podmínek ploch SV ( plochy smíšené obytné – venkovské ) - doplnění a rozšíření 
zásad prostorové regulace  

- doplnění přípustného využití ploch NL (plochy lesní) a podmínek využití ploch VS    

n) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

 
 
n-1)  Zemědělský půdní fond 

 

Změna č. 1 ÚP nemá žádný vliv na vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF nebo PUPFL.  

Nenavrhuje žádnou novou rozvojovou plochu, týká se pouze textové části, a to:  

- úpravy podmínek ploch SV ( plochy smíšené obytné – venkovské ) - doplnění a rozšíření 
zásad prostorové regulace  

- doplnění přípustného využití ploch NL (plochy lesní) a podmínek využití ploch VS    

 
n-2)  Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 
 
Změna č. 2 ÚP nenavrhuje žádnou novou rozvojovou plochu, nevyžaduje tedy zábor lesních 
pozemků a netýká se jejich ochranného pásma 

- řeší pouze textovou část, a to úpravu podmínek využití ploch SV ( plochy smíšené obytné – 
venkovské ), ploch NL (plochy lesní) a doplnění podmínek využití ploch VS    

Poznámka:  

V případě ploch lesních (NL) jde o umožnění situovat přístupovou komunikaci pro rozvojovou 
plochu Z5 pro bydlení (již vymezenou v platném ÚP Časy), přes navazující pozemek p.č. 252/3 na 
severním okraji obce, který je v KN veden jako „lesní pozemek“ a v ÚP zařazen do ploch „NL.“   



 Změna č. 2 ÚP ČASY 

44 
03 / 2022 

- změnu kategorizace lesů nebo jejich prostorové a druhové skladby návrh změny č. 2 ÚP 
Časy neobsahuje.  
 
Z těchto důvodů není problematika pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) 
podrobněji zpracována. 
 
 

o) rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

 
V rámci veřejného projednání změny územního plánu byly uplatněny dvě námitky. 

 
Námitka č. 1  podaná dne 1. 11. 2021 oprávněným investorem (Gas net) 

Námitka uplatněná oprávněným investorem je námitkou podanou v souladu s § 52 odst. 2 
stavebního zákona.  

Znění námitky (doslovný přepis): 
Obdrželi jsme Vaše oznámení ve věci návrhu změny č. 2 územního plánu Časy. 
K tomuto sdělujeme následující stanovisko: 
V obci se nachází následující plynárenská zařízení ve správě společnosti GasNet, s.r.o.: 

• vysokotlaké plynovody, 
• zařízení pro regulaci tlaku zemního plynu, 
• středotlaké plynovody a přípojky. 

K návrhu změny č.2 územního plánu Časy nemáme žádné námitky. 
Pozn.: 
Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí GasNet, s.r.o., 
platných k datu vydání tohoto stanoviska. 

Příloha námitky: 
Orientační situace plynárenského zařízení v měřítku 1 :28000  
Legenda: červená barva ... STL plynovody, modrá barva ... VTLplynovody 

Rozhodnutí o námitce:  - námitka je bezpředmětná.  

Odůvodnění: 

Obsahem námitky oprávněného investora je bilance plynárenského zařízení v obci Časy doložená 
grafickou přílohou se zákresem stávajícího zařízení. Zákres stávajícího zařízení nemá vliv na koncepci 
řešenou Změnou č. 2 ÚP Časy. Oprávněný investor nemá žádné další podněty do změny č.2 ÚP Časy. 
 
Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
Územně analytické podklady SO ORP Pardubice ve znění 5. aktualizace vydané v prosinci 2020 
Úplné znění po vydání Změny č. 1 ÚP Časy, která nabyla účinnosti dne 28. 5. 2021 
Spis Změny č.2 ÚP Časy, Sp. zn.: 68827/2021 
Aktuální náhled do katastru nemovitostí 

 
 
Námitka č. 2 – podaná dne 18. 10. 2021 oprávněným investorem (VaK Pardubice) 

Námitka uplatněná oprávněným investorem je námitkou podanou v souladu s § 52 odst. 2 
stavebního zákona.  

Znění námitky (doslovný přepis): 

Předložený návrh Změny č. 2 ÚP Obce Časy se týká pouze textové části dokumentu: 

-upravuje návrhy některých kapitol 

-upravuje název pro koridor ve východní části území z rychlostní komunikace R 35 na dálnici II. tř. R 35 

-upravuje zásady prostorové regulace ploch a nově stanovuje zásady pro plochy smíšené výrobní (VS) 
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-ruší koridory veřejně prospěšných staveb (silnice I/35, rychl. Komunikace – plocha WD01 a R35 – 

plocha WD02) 

-mění lhůtu pro pořízení územních studií ploch a jejich schválení a vložení dat do evidence: do 4 let od 

nabytí účinnosti Z2 ÚP 

 

K předloženému řešení sdělujeme: 

Zásobování vodou: 

1. Vodovodní síť v obci Časy je ve správě VAK Pardubice a.s.. Soustavná kanalizace v obci 
není 

2. Veřejný vodovod není v lokalitě vodovodem požárním a odběr vody pro účely požárních 
zásahů z tohoto zdroje lze uvažovat pouze dle ustanovení §8, odst. 10 zák. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích v platném znění. Hydranty tedy nebudou označovány jako 
požární. 

3. Změny užívání jednotlivých ploch a jejich následné využití budou respektovat stávající trasy 
veřejných vodovodů včetně souvisejících zařízení a jejich ochranná pásma min v rozsahu 
zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění. 

4. Hydrostatický tlak ve vodovodní síti se při standartním provozu v lokalitě obce Časy 
pohybuje na hodnotě cca 400 kPa. 

5. Odkanalizování obce požadujeme řešit jako důsledně oddílnou gravitační kanalizaci 
s přečerpáváním splaškových vod k likvidaci na stávající ČOV Holice, která má pro objem 
odpadních vod obcí Časy, Choteč a Dolní Ředice kapacitu k dispozici. Dešťové a balastní 
vody budou odváděny a likvidovány mimo veřejnou kanalizaci. 

6. Řešení zásobování vodou a odkanalizování v jednotlivých územních studiích rozvojových 
ploch (např. Z5, Z6) budou před dokončením odsouhlaseny VAK a dalšími účastníky (obec 
atd.) a potom se stanou závaznými pro další využití území. 

7. ÚP po Změně č. 2 nebude nahrazovat územní rozhodnutí ani jiné dokumenty pro následnou 
výstavbu v obci Časy. 

Další připomínky nemáme. 
 
Rozhodnutí o námitce: - námitka je v bodech č. 1, 2, 4, 6 a 7 bezpředmětná, v bodech č. 3 
a 5 se přijímá;  
Projektant do textové části územního plánu:  

- doplní.  -  změny užívání jednotlivých ploch a jejich následné využití budou respektovat 
stávající trasy veřejných vodovodů včetně souvisejících zařízení a jejich 
ochranná pásma min v rozsahu zák.č.274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích v platném znění 
- Odkanalizování obce požadujeme řešit jako důsledně oddílnou gravitační 
kanalizaci s přečerpáváním splaškových vod k likvidaci na stávající ČOV Holice, 
která má pro objem odpadních vod obcí Časy, Choteč a Dolní Ředice kapacitu 
k dispozici. Dešťové a balastní vody budou odváděny a likvidovány mimo 
veřejnou kanalizaci. 

Odůvodnění:  

Body č. 1, 2, 4, 6 a 7 neovlivňují stanovenou koncepci, oprávněný investor nemá v těchto bodech žádné 
námitky ke změně č. 2 ÚP Časy.  

Požadavky oprávněného investora v bodech č. 3 a 5 koncepci veřejné technické infrastruktury 
stanovenou územním plánem a jeho změnou neovlivní, pouze doplní její odůvodnění. Požadavky 
pod body č. 3 a 5 budou zapracovány do textové části odůvodnění návrhu územního plánu. 

Na základě výše uvedeného se námitka přijímá. 
 
Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
Územně analytické podklady SO ORP Pardubice ve znění 5. aktualizace vydané v prosinci 2020 
Úplné znění po vydání Změny č. 1 ÚP Časy, která nabyla účinnosti dne 28. 5. 2021 
Spis Změny č.2 ÚP Časy, Sp. zn.: 68827/2021 
Aktuální náhled do katastru nemovitostí 
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VYHODNOCENÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH  - ZMĚNA Č. 2 ÚP ČASY  - DOTČENÉ ORGÁNY 
 
P. č. Dotčený orgán 

 
Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek  

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek  

3. Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje se sídlem 
v Pardubicích, U Divadla 828, 
Pardubice, 530 02  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek  

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek  

5. Krajský úřad Pardubického kraje, 
odbor životního prostředí a 
zemědělství, Komenského náměstí 
125, Pardubice, 532 11 
ze dne 21.2.2022 
pod č.j.:KrÚ 16168/2022/OŽPZ/JJ 

Stanovisko dotčených orgánů ve smyslu ust. § 53 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v 
platném znění, odboru životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Pardubického kraje k akci: “Návrh 
rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek po 
veřejném projednání návrhu změny č. 2 územního plánu 
Časy“.  
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatelka vyjádření Ing. Věra 

Dědková)  
Orgán ochrany ovzduší Krajského úřadu Pardubického kraje dle 
§ 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší a souvisejících předpisů, nemá k návrhu rozhodnutí o 
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k 
návrhu změny č. 2 územního plánu Časy.  
Orgán ochrany přírody (zpracovatel vyjádření Ing. Tomáš 

Sigl)  
Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany přírody a 
krajiny (dále též „OOP“), v souladu s ustanovením § 77a odst. 4 
písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 

- souhlasné stanovisko, dotčený orgán nepožaduje úpravu 
návrhu rozhodnutí o námitkách 
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platném znění (dále též „zákon o ochraně přírody“), uplatňuje k 
předloženému návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek uplatněných po veřejném projednání návrhu změny 
č. 2 územního plánu Časy (dále též „Návrh“) následující 
stanovisko:  
Z hlediska zájmů OOP svěřených zákonem o ochraně přírody, 
tj. územní systém ekologické stability (nadregionální a 
regionální úrovně), významné krajinné prvky, zvláště chráněná 
území (přírodní rezervace a přírodní památky), evropsky 
významné lokality, ptačí oblasti, památné stromy a zvláště 
chráněné druhy rostlin a živočichů, nejsou k předloženému 
návrhu žádné připomínky.  
Odůvodnění stanoviska orgánu ochrany přírody:  
Podklady pro vydání stanoviska byly:  

 

informace o evropsky významných lokalitách, ptačích 
oblastech, zvláště chráněných územích apod.).  

any přírody (garant Agenturou 
ochrany přírody a krajiny ČR).  

Pardubického kraje.  

 

předložený Návrh, konkrétně návrh rozhodnutí o námitkách 
(připomínky nebyly k Návrhu uplatněny) a dospěl k závěru, že 
tento Návrh nebude mít negativní vliv na výše uvedené zájmy 
ochrany přírody, a proto neuplatnil k předloženému Návrhu 
žádné svoje připomínky.  
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatelka 

vyjádření Ing. Terezie Tippnerová)  
Z hlediska zájmů ochrany zemědělského půdního fondu, 
daných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, v platném znění, není proti návrhu rozhodnutí o 
námitkách, vyhodnocení připomínek k návrhu změny č. 2 
územního plánu Časy připomínek.  
Orgán státní správy lesů (zpracovatelka vyjádření Ing. Jana 

Sýkorová)  
Z hlediska kompetencí krajského úřadu jako orgánu státní 
správy lesů, daných krajskému úřadu zákonem o lesích č. 
289/1995 Sb. a zájmů chráněných podle téhož zákona, 
nemáme připomínky k „Návrhu rozhodnutí o námitkách, 
vyhodnocení připomínek po veřejném projednání návrhu změny 
č. 2 územního plánu Časy“.  
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6. Magistrát města Pardubic, odbor 
dopravy, 17. listopadu č.p. 303, 
Pardubice, 530 02  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek  

7. Magistrát města Pardubic, odbor 
správních agend, Pernštýnské 
náměstí 1, Pardubice, 530 21  
ze dne 3. 3. 2022 
pod č.j.: MmP 13160/2022 

Stanovisko k žádosti o návrhu rozhodnutí o námitkách a 
návrhu vyhodnocení připomínek k návrhu změny č. 2 
územního plánu Časy. 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek 
památkové péče, jako dotčený orgán státní památkové péče, 
podle ust. § 29 odst. 2 písm. c) zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
památkový zákon), k žádosti Magistrátu města Pardubic, 
odboru hlavního architekta, oddělení územního plánování, pod 
č.j. MmP 11141/2022 ze dne 27. 1. 2022 o návrhu rozhodnutí o 
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek k návrhu změny č. 
2 územního plánu Časy, podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 
183/2016 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), sděluje 
toto  

stanovisko. 
Dotčený orgán státní památkové péče nemá k návrhu 
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek k 
návrhu změny č. 2 územního plánu Časy připomínek.  

- souhlasné stanovisko, dotčený orgán nepožaduje úpravu 
návrhu rozhodnutí o námitkách 
 

8. Magistrát města Pardubic, odbor 
životního prostředí, Štrossova 44, 
Pardubice, 530 21  
ze dne 17. 2. 2022 
pod č.j.: MmP 12722/2022/Me 

Společné vyjádření odboru životního prostředí k návrhu 
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu Změny č.2 Územního plánu Časy po 
veřejném projednání 
Oddělení odpadů a ovzduší: 

Z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst.3 zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
nemáme připomínek. 
Ing. Monika Lofelmannová 
Oddělení ochrany přírody: 

Z hlediska ochrany lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, 
nemáme námitky. 
Ing. František Meduna 
Z hlediska zákona č. 334/*1992 Sb. o ochraně zemědělského 
půdního fondu je kompetentní k vyjádření Krajský úřad 
Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 
Oddělení ochrany přírody, orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu. 
Karel Linhart, DiS 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny ve smyslu zák. č. 114/1992 
sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění nemáme 
námitky. 

- souhlasné stanovisko, dotčený orgán nepožaduje úpravu 
návrhu rozhodnutí o námitkách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- o vyjádření bylo zažádáno – viz položka č. 5 této tabulky. 
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Bc. Eva Kindlová 
Oddělení vodního hospodářství: 

Z vodoprávního hlediska podle ustanovení § 18 zák. č. 254/01 
Sb. – o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů nemáme připomínky k návrhu 
rozhodnutí o námitkách. 
Alena Nováková 
Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není 
rozhodnutím podle správního řádu, a proto nelze proti 
němu podat odvolání. Odbor životního prostředí si 
vyhrazuje možnost změnit toto vyjádření, vyjdou-li ve věci 
najevo nové okolnosti, které by mohly mít vliv na zájmy 
ochrany životního prostředí. 

9. Ministerstvo dopravy ČR, odbor 
dopravní politiky, mezinárodních 
vztahů a životního prostředí, 
nábřeží L. svobody 1222/12, Praha 
1, 110 15 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek  

10. Sekce nakládání s majetkem 
Ministerstva obrany, odbor ochrany 
územních zájmů a státního 
odborného dozoru, Tychonova 1, 
Praha 6 160 01 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek  

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek  

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek  

13. Ministerstvo životního prostředí, 
odbor výkonu státní správy VI 
Vršovická 1442, Praha, 100 10 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek  

14. Obvodní báňský úřad pro území 
krajů Královéhradeckého a 
Pardubického, Wonkova 1142/1, 
Hradec Králové,  
500 02 
ze dne 31. 1. 2022 
pod č.j.: SBS 
04161/2022/OBÚ.09/1 

Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 2 Územního 
plánu Časy – stanovisko 

Dne 27. ledna 2021 byla na Obvodním báňském úřadu pro 
území krajů Královéhradeckého a Pardubického, se sídlem v 
Hradci Králové (dále jen „OBÚ v Hradci Králové“) zaevidována 
pod čj. SBS 04161/2022 Vaše žádost čj. MmP 11141/2022 o 
stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 2 
Územního plánu Časy, ke které sdělujeme. 
OBÚ v Hradci Králové nemá k návrhu rozhodnutí o námitkách a 
návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Změny 

- souhlasné stanovisko, dotčený orgán nepožaduje úpravu 
návrhu rozhodnutí o námitkách 
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č. 2 Územního plánu Časy žádné připomínky. 

15. Státní pozemkový úřad 
 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek  

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek  

17. Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost, Regionální centrum 
Hradec Králové 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek  

18. Agentura ochrany přírody a krajiny, 
středisko Pardubice 
Jiráskova 1665 
Pardubice  
530 02 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek  

19. Ministerstvo vnitra 
Odbor správy majetku 
140 21 Praha 4 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek  

 
Zpracovala dne 7. 3. 2022 Ing. arch. Dana Mojžíšková, referentka odboru hlavního architekta jako pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem obce panem starostou 
Zdeňkem Seidlem 
 
 
 
 
……………………………………..                                                                                              ………………………………………….. 

Pořizovatel             Určený zastupitel 
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p) vyhodnocení připomínek 

 
V rámci veřejného projednání změny územního plánu nebyly uplatněny žádné připomínky. 

 
 
 

q) údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu 
připojené grafické části 

 
- textová část odůvodnění Změny č. 2 ÚP obsahuje 73 strany  

- grafickou část nebylo nutné zpracovávat  
 
 
 
 

r) návrh textu výrokové části ÚP – textová část s vyznačením změn 

 
 
 

Legenda značení změn:  
 
 
změna využití …………………...... části rušené  

 
aktualizace ……………..…………. části vkládané 
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5.3 PROSTUPNOST KRAJINY 

6.    stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího 
účelu využití (hlavni využití), přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě 
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového 
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 

7.    vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k 
zajišťování obrany a bezpečností státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům 
a stavbám vyvlastnit 

8.    vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření veřejných 
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právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu k.ú. a případně dalších údajů podle § 8 
katastrálního zákona 

9.    stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

10.  9.    vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií 
podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení 
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TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

Úvodní údaje  

 
Název obce :  Časy  
Okres :  Pardubice 
Kraj :  Pardubický 
 
Objednatel akce :  Obec Časy  
Zpracovatel akce :  Ing. arch. Pavel Tománek, A - PROJEKT Pardubice  
 
Datum ukončení :  zadání ÚP –   01 / 2010 
  návrh         –   03 / 2010 
  čistopis      –   09 / 2010 

 
Změna č. 1 ÚP  :    
Zpracovatel akce :  Ing. arch. Filip Dubský  
 
Datum ukončení :  čistopis     –   05 / 2021 

 
 
Změna č. 2 ÚP  :    
Zpracovatel akce :  Ing. arch. Pavel Tománek 
 
Datum ukončení :  čistopis     –   03 / 2022 

 
 
 

1.   VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 
Zastavěné území obce je vymezeno v grafické části územního plánu v souladu s §58  
Stavebního zákona (zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). Vychází z 
hranice intravilánu vymezené k 1. 9. 1966, která byla aktualizována dle současného stavu 
v území v době zpracování ÚP (7-9 / 2009).   

 
Vzhledem k tomu, že od vydání Změny č. 1 ÚP nedošlo v území k žádným změnám a Změna 
č. 2 ÚP se týká pouze textové části, hranice zastavěného území tak nebyla v rámci jejího 
zpracování aktualizována.     

 
Hranice zastavěného území je vyznačena v těchto výkresech:   
- návrh ÚP: výkres základního členění území, hlavní výkres, hl. výkres- technická 
infrastruktura 
- odůvodnění ÚP: koordinační výkres, výkres předpokládaných záborů půdního fondu   

 
Řešené území je vymezeno katastrálním územím Časy o rozloze 258 ha.   
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2.   ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE 
JEHO HODNOT 

  

- zásady celkové koncepce rozvoje obce 
 

■ návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech přírodních, 
civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na územní plánování 
v řešeném území.  
 
■ územní plán navrhuje nové plochy pro bytovou výstavbu, lokality pro rozvoj občanské a 
technické vybavenosti, plochy pro instalaci fotovoltaické elektrárny, pro lehkou výrobu, zřízení 
vodní plochy a pro rekultivaci opuštěného těžebního prostoru.  
 

■  rozvíjet jádrové území obce, rozptýlená výstavba v krajině není navrhována.  
 
■  v řešeném území jsou zapracovány koridory pro silniční stavby nadmístního významu – 
komunikace I/36 a R35. Ty limitují rozvoj obce jižním a východním směrem, hlavní rozvojové 
plochy jsou proto orientovány v návaznosti na západní okraj obce.  
 

- hlavní cíle rozvoje 
 

■ Vytvoření podmínek pro stabilizaci a rozvoj hlavních funkcí v řešeném území – bydlení, 
občanské vybavení a výroba 
 
■ Vymezení zastavitelných a přestavbových lokalit při respektování stávající urbanistické 
struktury obce.  
 
■  Rozvoj a doplnění technické infrastruktury  

 
- hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot 

 
■  přírodní hodnoty v území – zejména prvky generelu ÚSES ( biocentra, biokoridory ),   
  které uvádí do souladu s navrhovanými silničními stavbami.   
 
■  místní kulturní památky a hodnoty v území, stejně jako urbanistická struktura obce.    
 
■  ochrana zájmů archeologické památkové péče  
 

■  ochrana a doplnění systému sídelní zeleně 
 
 
 
 

3.    URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, 
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ VYMEZENÍ 

ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

  
■ Urbanistický návrh obce Časy vychází zejména z požadavku vzájemné koordinace stávající 
zástavby se všemi navrhovanými změnami ve využití území. Územní plán stanoví rovněž 
funkční využití všech ostatních ploch v řešeném území a koncepci řešení technické 
infrastruktury. 
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■ V územním plánu jsou navrženy následující lokality:  
 
- dopravní infrastruktura – silniční ( funkční plocha DS ):…. Z1, Z2    
 
- bytová výstavba ( funkční plocha SV ):…………  Z3, Z4, Z5, Z6    
 
- výroba smíšená ( funkční plocha VS ):…………  Z7    
 
- technická vybavenost ( funkční plocha TI ): …..  Z8    
 
- fotovoltaické elektrárny ( funkční plocha VX ) ..  Z9/I, Z9/II, P2    
 
- občanská vybavenost ( funkční plocha OV ):….  P1    
 
- plochy zeleně v zast.území ( funk. plocha ZP ):… P3    
 
- vodní plochy ( funkční plocha W ): …………… K1    
 
- přírodní plochy ( funkční plocha NP ):………….  K2    
 
( Z – zastavitelné plochy, P – přestavbové plochy, K – plochy změn v krajině ) 
 
 
■ Plochy pro bytovou výstavbu jsou vymezeny ve 4 zastavitelných lokalitách – lok. Z3, Z4 jsou 
převzaty z platného ÚPSÚ, lok. Z5, Z6 jsou nově navrženy na západním okraji obce. Lokality 
jsou určeny pro individuální výstavbu RD venkovského charakteru, při splnění podmínek 
prostorového uspořádání.  
 
■ Podmínky prostorového uspořádání jsou pro příslušné návrhové plochy stanoveny 
v následujících tabulkách pod bodem „zásady prostorové regulace“. 
 
■ Při splnění regulativů uvedených v textové části a podmínek stavebního zákona vč. 
navazujících vyhlášek lze v jednotlivých případech realizovat stavby (nejčastěji bytové) i mimo 
návrhové plochy (např. v prolukách, větších zahradách) - v rámci příslušných funkčních ploch. 
 
■ Pro rozvoj drobné a řemeslné výroby a podnikatelských aktivit menšího rozsahu, nerušících 
nad míru přípustnou ( viz kap.A6 ) bytovou zástavbu jsou v rámci funkční regulace vytvořeny 
podmínky pro situování těchto činností uvnitř ploch bydlení – jako vedlejší využití.  
 
■ Územní plán respektuje stávající plochy občanského vybavení. Kromě vymezené plochy P1 
je možné v souladu s funkčními regulativy situovat stavby občanského vybavení i v rámci 
funkční plochy bydlení.  
 
■ Komunikační kostra zastavěného území je stabilizovaná a zůstane zachována i do 
budoucna. Při realizaci budou u rozsáhlejších lokalit pro bytovou zástavbu doplněny místní 
obslužné komunikace, které budou navazovat na stávající komunikační síť.   
Do řešeného území zasahují koridory navržených komunikací I/36 a R35, které zásadním 
způsobem ovlivní tranzitní dopravu v území a napojení obce na sídla vyššího významu.  
 
■ Systém sídelní zeleně zůstává zachován, tzn. převážně volně rozptýlená vysoká zeleň po 
celé ploše obce; rozsáhlejší plochy zeleně budou doplněny ve vytěžené části dobývacího 
prostoru a v prostoru sanované skládky na severním okraji obce.   
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VYMEZENÍ PLOCH  zastavitelných, ploch přestavby a ploch změn v krajině  
 
 
- zastavitelné plochy ( mimo zastavěné území ) 

 
 

DS – dopravní infrastruktura - silniční 

Č. - ozn.:  Podmínky využití území 

 
 

Z1                    
„I/36“ 

 
rozloha:  - 8,6040 ha ( plocha koridoru ) 

lokalizace plochy:  

- jižně od zastavěného území  

specifické podmínky:  
- koridor vymezen na základě zpracované DUR pro přeložku I/36.  

 
- zastavitelné plochy ve vymezeném koridoru, které nebudou součásti konečné trasy 

komunikace, budou bez náhrady zrušeny a převedeny následně ve změně 
územního plánu obce opět do ploch určených pro zemědělské využití 

 

 
 

Z2                    
„R35“ 
D35 

 
 
rozloha:  - 43,4000 ha ( plocha koridoru ) 

lokalizace plochy:  

- východní část řešeného území   

specifické podmínky:  
- koridor vymezen na základě zpracovávané DUR pro komunikaci R35 D35.  
 
- zastavitelné plochy ve vymezeném koridoru, které nebudou součásti konečné trasy 

komunikace, budou bez náhrady zrušeny a převedeny následně ve změně 
územního plánu obce opět do ploch určených pro zemědělské využití a PUPFL. 
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SV - plochy smíšené obytné - venkovské 

Č. - ozn.:  Podmínky využití území 

 
 

Z3                    
„U truhlárny“ 

 
 
rozloha:  - 0,4599 ha 

lokalizace plochy:  

- SV část obce, podél místní komunikace 

specifické podmínky:  
- přístupy k jednotlivým stavebním pozemkům ze stávající místní komunikace 
- lokalita rozdělena na jednotlivé stavební parcely  

 

zásady prostorové regulace:  

- jsou uvedeny v podmínkách využití ploch SV 

 
- individuální RD, jednostranná zástavba podél komunikace  
- výšková regulace zástavby:   

         - RD:  1 NP + podkroví, šikmá střecha  
         - stavby nebytové: 1 NP  

- výška 1. NP  (úroveň ± 0,0 v místě vstupu do objektu):  

      - min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu 

  

- koeficient zastavění: max. 30 % 

 

 
 

Z4                    
„Na stráni“  

 
 
rozloha:  - 0,7768 ha 

lokalizace plochy:  

- J okraj obce, podél západní strany silnice III/32252 směr Dašice 

 

specifické podmínky:  
- přístupy k jednotlivým stavebním pozemkům ze stávající komunikace III.tř. 
- lokalita rozdělena na jednotlivé stavební parcely  
- infrastruktura připravena na hranici parcel  

 

zásady prostorové regulace:  

- jsou uvedeny v podmínkách využití ploch SV 

 
- individuální RD, jednostranná zástavba podél stáv. silnice III.tř. 
- výšková regulace zástavby:   

         - RD:  1 NP + podkroví, šikmá střecha  
         - stavby nebytové: 1 NP  

- výška 1. NP  (úroveň ± 0,0 v místě vstupu do objektu):  

      - min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu  

 

- koeficient zastavění: max. 30 % 
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SV - plochy smíšené obytné - venkovské 

Č. - ozn.:  Podmínky využití území 

 
 

Z5                    
„U hliniště“  

 
 

rozloha:  - 2,9215 ha 

lokalizace plochy:  

- podél severní strany silnice I/36 a v návaznosti na Z okraj stávající zástavby 

 

specifické podmínky:  
- využití lokality bude prokázáno zpracováním územní studie – její rozsah je uveden 

v kap. A9 
- v dalším stupni projektové přípravy, příp. jako součást ÚS, bude zpracována 

hluková studie, která musí prokázat, že nebudou překročeny max. přípustné 
hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb  

- případná protihluková opatření budou realizována investory v této lokalitě a to 
mimo pozemky stávající silnice I/36 

- výstavba v OP stávající silnice I/36 bude možná po realizaci a zprovoznění 
přeložky I/36 a po převedení stávající silnice I/36 do sítě silnic nižších tříd 

- lokalita dotčena OP lesa ( pro umísťování staveb platí minimální vzdálenost 25 m 
od okraje lesních pozemků )   

 

zásady prostorové regulace:  

- jsou uvedeny v podmínkách využití ploch SV 

 
- individuální RD 
- výšková regulace zástavby:   

         - RD:  1 NP + podkroví, šikmá střecha  
         - stavby nebytové: 1 NP  

- výška 1. NP  (úroveň ± 0,0 v místě vstupu do objektu):  

- min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu  

 

- koeficient zastavění: max. 30 % 

 

 
 

Z6                    
„K 

Sezemicím“ 

 
 

rozloha:  - 4,0615 ha 

lokalizace plochy:  

- Z okraj obce, prodloužení zástavby podél jižní strany stávající silnice I/36 

specifické podmínky:  
- v dalším stupni projektové přípravy bude zpracována hluková studie, která musí 

prokázat, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných 
vnitřních i venkovních prostorech staveb  

- případná protihluková opatření budou realizována investory v této lokalitě a to 
mimo pozemky stávající silnice I/36 

 

zásady prostorové regulace:  

- jsou uvedeny v podmínkách využití ploch SV 

 
- individuální RD, jednostranná zástavba podél stávající silnice I.tř. 
- výšková regulace zástavby:   

         - RD:  1 NP + podkroví, šikmá střecha  
         - stavby nebytové: 1 NP  

- výška 1. NP  (úroveň ± 0,0 v místě vstupu do objektu):  

- min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu  

 

- koeficient zastavění: max. 30 % 
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VS - plochy smíšené výrobní 

Č. - ozn.:  Podmínky využití území 

 
 

Z7                    
„Za areálem 

ZD“ 

 
 

rozloha:  - 1,3505 ha 

lokalizace plochy:  

- SZ od stávajícího zemědělského areálu na východním okraji obce 

 

specifické podmínky:  
- podél západní strany lokality respektovat pás ochranné zeleně v š.15 m 
- minimální podíl zelených ploch - 20 % 
 

 

 
 

TI – technická infrastruktura – inženýrské sítě 

Č. - ozn.:  Podmínky využití území 

 
 

Z8                    
„ČOV“ 

 
 

rozloha:  - 0,1894 ha 

lokalizace plochy:  

- J okraj obce, u komunikace III/32252 směr na Dašice 

 

specifické podmínky:  
- PD pro kanalizaci a ČOV je zpracována a je vydáno stavební povolení 

 

  

 
 

VX – výroba a skladování  se specifickým využitím 

Č. - ozn.:  Podmínky využití území 

 
 

Z9 / I                  
„plochy FTV “ 

 
 

rozloha:  - 4,9535 ha 

lokalizace plochy:  

- Z část k.ú., jižně od silnice I/36 

 

specifické podmínky:   
- horní hrana fotovoltaických panelů bude ve výšce max. 3 m nad přilehlým terénem   

 

 
 

Z9 / II               
„plochy FTV “ 

 
 

rozloha:  - 4,4870 ha 

lokalizace plochy:  

- Z část k.ú., jižně od silnice I/36 

 

specifické podmínky:  
- horní hrana fotovoltaických panelů bude ve výšce max. 3 m nad přilehlým terénem   
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- přestavbové plochy ( mimo zastavěné území ) 
 
 

OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura 

Č. - ozn.:  Podmínky využití území 

 
 

P1                    
„Na 

křižovatce“ 

 
rozloha:  - 0,3270 ha 

lokalizace plochy:  

- křižovatka silnic I/36 a III/32252 

 

specifické podmínky:  
- dopravní obsluha z komunikace III.tř. 
- respektovat stávající inženýrské sítě   

 

zásady prostorové regulace:  
- výšková regulace zástavby: max. 2 NP + podkroví, šikmá střecha 
- koeficient zastavění: max. 40 % 

 

 
VX – výroba a skladování  se specifickým využitím 

Č. - ozn.:  Podmínky využití území 

 
 

P2                    
„plochy FTV“ 

 
 

rozloha:  - 0,6494 ha 

lokalizace plochy:  

- V okraj obce, plocha za hřištěm  

 

specifické podmínky:  
- horní hrana fotovoltaických panelů bude ve výšce max. 3 m nad přilehlým terénem   
- lokalita dotčena OP lesa ( pro umísťování staveb platí minimální vzdálenost 25 m 

od okraje lesních pozemků )   

 

 

 
 

ZP – zeleň – přírodního charakteru 

Č. - ozn.:  Podmínky využití území 

 
 

P3                    
„Rekultivace“ 

 
rozloha:  - 0,9610 ha 

 

lokalizace plochy:  

- SZ okraj obce, v části vytěženého dobývacího prostoru  
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- plochy změn v krajině  
 
 

W – plochy vodní a vodohospodářské 

Č. - ozn.:  Podmínky využití území 

 
Plochy změn        

v krajině 
 

K1                    
„Mokřad“ 

 
rozloha:  - 0,5709 ha 

 

lokalizace plochy:  

- JV od cihelny 

 

 

 
NP – plochy přírodní 

Č. - ozn.:  Podmínky využití území 

 
Plochy změn        

v krajině 
 

K2                    
„Rekultivace“ 

 
rozloha:  - 2,7200 ha 

 

lokalizace plochy:  

- SZ okraj obce, v části vytěženého dobývacího prostoru  

 

 

 

 
 
NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

 
 
V celém zastavěném území je zeleň rovnoměrně zastoupena, případně je přímou součástí 
funkčních ploch PV - veřejná prostranství. 
 
 
■ samostatná funkční plocha zeleně v zastavěném území  je vymezená:   
 
„ZP“ ( zeleň přírodního charakteru ) – severní okraj obce, součást rekultivace ploch po těžbě 
cihlářských hlín a navrženého LBC.  

 
„ZO“ ( zeleň ochranná ) – východní část obce, pás ochranné zeleně oddělující lokality Z3 ( 
bydlení ) a Z7 ( výroba smíšená ).  
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4.    KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 
UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZNÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU 

INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 

 
4.1  Dopravní infrastruktura 
 
Silniční doprava 

 
Dopravní napojení rozsáhlejších lokalit pro výstavbu řešit prostřednictvím místních obslužných 
komunikací, s „kmenovým“ napojením na místní nebo státní silnici. Parametry sjezdu a MK je 
nutno navrhovat v souladu s ustanovením platných předpisů a norem. 
 
Mimo zastavěné území jsou do řešeného území zapracovány koridory navržených komunikací 
I/36 ( lokalita Z1 ) a R35 ( lokalita Z2 ).    
 
 
Pěší a cyklisté 
 
Chodníky pro pěší budou budovány v souvislosti s postupným zastavěním některých lokalit – 
v návaznosti na stávající zástavbu. 

 
Doprava v klidu 
 
Pro ( zejména nově budované ) podnikatelské aktivity a občanskou vybavenost je nutné zajistit 
potřebný počet parkovacích stání.  
 
 
4.2  Technická infrastruktura  

 

4.2.1  Vodovod 

 
Vodovodní síť v obci včetně zdrojů a akumulace je vyhovující. V případě výstavby v nových 
návrhových plochách je třeba počítat s prodloužením řadů do míst nové zástavby v obci, příp. 
budou objekty odebírat vodu z vlastních zdrojů. 
- rozvody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných prostranství a 
ploch pro dopravu, v rozsáhlejších lokalitách jako součást přísl. funkčních ploch.  
 

4.2.2  Kanalizace 

 
- likvidaci odpadních vod v obci zajistit na mechanicko-biologické ČOV situované v lokalitě Z8 
- dle zpracované PD. Přečištěné  vody budou odváděny do melioračního odpadu ( recipientu ) 
jižně do obce.   
 
- nové rozvody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných 
prostranství a ploch pro dopravu, v rozsáhlejších lokalitách jako součást přísl. funkčních ploch.  

 
- do doby realizace splaškové kanalizace se navrhuje individuální likvidace odpadních vod z 
nemovitostí, a to buď v domovních ČOV, nebo vyvážením z nepropustných jímek.  
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4.2.3  Elektrorozvody 

 
Napájení navrhovaných ploch ze stávající elektrorozvodné sítě je navrženo  následujícím 
způsobem:  

 
Lokality  Z3, Z7  
- rozšířením stávajícího kabelového vedení z TS č.445 a položením nového  kabelového 
vývodu ( zokruhování ).  
 
Lokalita P1  
- ze stávající distribuční rozvodné soustavy, zasmyčkováním stávajícího kabelu  
 
Lokalita Z4  
- ze stávající distribuční rozvodné soustavy v obci, již zrealizovaným kabelovým rozvodem 0,4 
kV.   
 
Lokalita Z8  
- ze stávající distribuční soustavy v obci, způsob připojení je řešen v rámci výstavby ČOV.    
 
Lokality  Z5, Z6  
- ze stávající stožárové TS č.1034 – Časy „U vodárny“. Z TS položit dva napáječe do prostoru 
nové výstavby, řešit možnost oboustranného napájení většiny objektů. Tento kabelový rozvod 
propojit u silnice I/36 se stávajícím kabelovým vedením napájeným z TS č.445 Časy-obec. Při 
plném využití území bude nutné řešit úpravu stávající trafostanice TS č. 1034.   
 
 
- Veřejné venkovní osvětlení 

 
Součástí nové výstavby v rozsáhlejších lokalitách bude veřejné venkovní osvětlení nových 
komunikací. Nový rozvod v.o. se napojí na stávající zařízení v obci, případně se posílí novým 
napájecím bodem. Vlastní osvětlení bude provedeno sadovými stožáry. 
 
- Při řešení nových rozvodů nebo u rekonstrukcí  - řešit přednostně umísťování sítí pod zem a 
využívat možného sdružování sítí.  
 

4.2.4  Spoje 

 
Nové objekty budou připojovány v návaznosti na stávající síť podle poptávky po 
telekomunikačních službách. 
 

4.2.5  Plynovody 

 
V obci je možné nové rozvody napojit na stávající STL síť v obci.  

 

4.2.6  Odstraňování odpadů 

 
Všechny případné tzv. černé skládky musí být sanovány s ohledem na ochranu    složek 
životního prostředí, v souladu se zásadami nakládání s odpady, stanovenými    zákonem. 
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Na místě skládky ropných odpadů podniku Paramo Pardubice západně od cihelny a silnice 
III.tř. směrem na Choteč dokončit rekultivační práce – stavba pod názvem „Sanace deponie 
Časy – Paramo a.s.“.         

 
 

4.3  Občanské vybavení  
 

V obci je navržena rozvojová plocha P1 pro občanskou vybavenost – veřejná infrastruktura ( 
OV ).  

 
Další rozvoj v oblasti občanské vybavenosti je možný v rámci stávajících funkčních ploch OV, 
OM, OS, případně i v plochách SV ( plochy smíšené obytné – venkovské ), a to při splnění 
regulačních a hygienických podmínek.   

 
 

4.4  Veřejná prostranství  
 

Veřejná prostranství užívaná ve veřejném zájmu jsou samostatně vymezena na několika 
lokalitách v obci ( plochy PV ), ostatní jsou součástí funkčních ploch občanské vybavenosti.    

 
 
 

5.    KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ 
STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU 

PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

NEROSTŮ 

 
5.1   Koncepce uspořádání krajiny 
 
- s ohledem na charakter a možnosti řešeného území nejsou ve volné krajině navrhovány 
žádné plochy a stavby; zastavitelná území tedy rozšiřují a doplňují stávající zastavěná území.  
 
- výjimku tvoří:  
1) koridory dopravních staveb Z1 a Z2, které mají charakter nadmístního významu,  jsou 
v souladu se Zásadami územního rozvoje ( ZÚR ) Pardubického kraje a jsou  zapracovány dle 
PD ( DÚR ). 
 
2) zastavitelné plochy Z9/I, Z9/II pro instalaci fotovoltaické elektrárny.  

 
- pro udržení a posílení ekologické stability území je do ÚP zapracován územní systém 
ekologické stability (ÚSES) 
V KRAJINĚ JSOU VYMEZENY TYTO PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ:  
 
■ plochy zemědělské  ( NZ ) 

■ plochy lesní  ( NL ) 

■ plochy přírodní  ( NP )    

■ plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, zemědělské ( NSpz )    
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■ plochy vodní a vodohospodářské  ( W ) 

■ krajinné zóny těžby ( NT ) 

 
- územní rozsah je vymezen v grafické části dokumentace ve výkrese č. 2 - Hlavní výkres. 
 
 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY VE VYUŽITÍ PLOCH 
- viz kap. 6  Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,..... 
 
 
UPŘESNÉNÍ PODMÍNEK PRO OCHRANU CHLÚ A DP ČASY 
Rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v CHLÚ ( chráněném ložiskovém území ), které 
nesouvisí s dobýváním, může vydat příslušný orgán podle zvláštních právních předpisů jen na 
základě závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání 
s obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení 
stavby nebo zařízení.   
 
5.2   Územní systém ekologické stability – ÚSES  

 
Hlavní prvky ( biokoridory, biocentra ), které obsahuje návrh generelu SES  pro řešené území, 
jsou součástí hlavního a koordinačního výkresu:  
 
- nadreginální biokoridor  

NRBK K74 …….- „Bohdaneč - Uhersko“ 
- reginální biocentrum  

RBC 1757 …….- „Časy“ 
 
- lokální biokoridory  

LBK 24 ………- „Markvart“ 
LBK 28 ………- „Zadní Lodrantka“ 

- lokální biocentra  
LBC 74/I ……  - „Pod kopcem“ 
LBC 13 ………- „K Ředicům“ 
LBC 12  …….. - „Cihelna“ 

 
V souvislosti s návrhem rychlostní silnice R35 je řešen vliv stavby na ÚSES a návrh 
kompenzačních opatření ve dvou úsecích:  
 
Stavba „R35 Časy-Ostrov“ (VALBEK s.r.o. / EVERNIA s.r.o. - 2009) – řeší křížení silnice na 
17,144 km s LBK 28.   
- návrh opatření: mostní objekt a výsadba břehového porostu 100 m oboustranně-  křížení, 
které zajistí spojitost a funkčnost BK podél toku Zadní Lodrantky 
 
Stavba „R35 Opatovice nad Labem – Časy“ – řeší průnik silnice s RBC 1757 a křížení s LBK 
24 na cca 16,5 km 
- návrh opatření: v prostoru RBC řešeno přemostění (průchod pro zvěř)   
 
 
V rámci ÚP bylo řešeno:  

- upřesnění osy NRBK K 74 (s využitím vyčleněných pozemků dle KPÚ a 
v souvislosti s I/36), vložení LBC 74/I z důvodu dodržení prostorových parametrů 

- upřesnění RBC 1737 v souvislosti s R35 
- začlenění LBC 23 do RBC 1757 (koordinace různých stupňů ÚSES) 
- upřesnění trasy LBK 24 v souvislosti s R35 
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- koordinace s ÚSES na k.ú. Kladina (LBK podél západní hranice katastru mezi LBC 
40 a 29 je veden na k.ú. Kladina – platný ÚPSÚ Sezemice) 

- rozšíření LBC 13 severně obce, vymezené převážně na k.ú. Horní Ředice 
(dodržení min. parametrů, kompenzace R35) 

- doplnění interakčních prvků - pro propojení NRBK K74 a LBC 12   
 
Hranice ochranné zóny NRBK byla upřesněna dle konkrétních podmínek a s ohledem na 
vymezení na sousedním k.ú. (ÚP Sezemice). Kromě vlastní osy jsou součástí NRBK stabilní 
segmenty krajiny, které mají charakter přírodě blízkých společenstev     – remízy, meze, trvale 
zatravněné pozemky, a to v rozsahu ochranné zóny.   
 
Zpracovala: Ing.Z.Baladová, autorizovaný projektant ÚSES.  
 
 
 
5.3   Prostupnost krajiny  

 
- komunikace a polní cesty, které umožňují přístup na jednotlivé pozemky a zajišťují tak 
průchodnost řešeného území byly vymezeny v rámci KPÚ - „Komplexních pozemkových 
úprav“ a toto řešení ( plán společných zařízení ) zapracované do katastrální mapy je 
promítnuté v použitém mapovém podkladu.  
 
- vstupem navrhovaných dopravních koridorů pro komunikace nadmístního významu                 
( I/36, R35 ) a změnami v ÚSES ( vymezením RBC 1757 a situováním NRBK K74 ), dochází 
ke změnám a částečné úpravě navržených prvků KPÚ. To se týká zejména části ÚSES a 
obslužných komunikací, přerušených trasami I/36 a R35 ( řešení je součástí projektu 
navržených komunikací v rámci vymezených koridorů ).  
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6.    STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNI VYUŽITÍ), 

PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ 
PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 

PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY 
KRAJINNÉHO RÁZU 

 
V řešeném území byly vyznačeny následující funkční plochy : 

 
■ plochy smíšené obytné – venkovské  ( SV ) 

■ občanské vybavení – veřejná infrastruktura  ( OV ) 

■ občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední  ( OM ) 

■ občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení  ( OS ) 

■ výroba a skladování – zemědělská výroba  ( VZ )          

■ výroba a skladování – lehký průmysl ( VL )          

■ plochy výroby a skladování –  drobná a řemeslná výroba ( VD )          

■ plochy smíšené výrobní ( VS )          

■ technická infrastruktura – inženýrské sítě  ( TI ) 

■ technická infrastruktura – stavby a zařízení pro nakládání s odpady  ( TO ) 

■ výroba a skladování – se specifickým využitím  ( VX ) 

■ zeleň – přírodního charakteru  ( ZP )             

■ zeleň – ochranná a izolační   ( ZO ) 

■ plochy veřejných prostranství  ( PV ) 

■ dopravní infrastruktura – silniční  ( DS ) 

■ plochy zemědělské  ( NZ ) 

■ plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, zemědělské ( NSpz ) 

■ plochy lesní  ( NL ) 

■ plochy přírodní  ( NP )    

■ plochy vodní a vodohospodářské  ( W ) 

■ krajinné zóny těžby ( NT ) 

 
Hranice jednotlivých výše uvedených funkčních ploch jsou patrné z výkresové části – hlavního 
výkresu. 
 
Stavby, zařízení a využití neuvedená v přípustném nebo v nepřípustném využití posuzuje 
stavební úřad z hlediska konkrétních územních podmínek a v případě, že neshledá závažné 
střety, které by umístění požadované aktivity bránily, jsou považovány za přípustné.  

 
Umísťování staveb a jejich architektonické řešení  
- v případech prostorových nebo arch. regulativů, které nejsou dány územním plánem, stanoví 
podmínky zástavby individuálně stavební úřad.    
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Základní podmínky ochrany krajinného rázu jsou promítnuty do zásad prostorové regulace 
jednotlivých zastavitelných ploch, uvedených v kap.3 „ Urbanistická koncepce…“ 

 
Stanovení podmínek pro využití ploch : 
 
 

SV – plochy smíšené obytné - venkovské 

 
A - hlavní využití: 
plochy smíšeného využití ve venkovských sídlech využívané zejména pro bydlení v rodinných 
domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící 
výrobní činnosti  
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami včetně domů 

a usedlostí s hospodářským zázemím 
2) stávající byt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu bydlení (chalupy)  
3) obchodní zařízení, veřejné stravování, občanské vybavení pro veřejnost, obecní a 

státní správu, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek, služby nevýrobního 
charakteru a provozovny sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území nerušící 
rodinné bydlení (ve smyslu platné legislativy) 

4) odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití 
5) stavby pro individuální rekreaci, které svým vzhledem a účinky na okolí nenaruší 

obytné a životní prostředí 
6) nezbytné plochy technického vybavení 
7) liniové stavby technického vybavení 
8) příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové 
9) dopravní plochy a zařízení 
10) zeleň liniová a plošná 
11) vodní plochy a toky 
12) dětská hřiště 
13) nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby (ve smyslu platné legislativy 

– viz. odůvodnění ÚP) 
14) informační, propagační a reklamní stavby 

 
nepřípustné :  

1) stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné 
prostředí 

2) stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu 
3) stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na 

životní prostředí nad mez přípustnou 
4) stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů 
5) stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod 
6) vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla 
7) veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují 

limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné 
legislativy, viz odůvodnění ÚP)  

 
C - podmínky prostorového uspořádání pro nově vymezné stavební parcely:  

•  bytová výstavba ( rodinné domy a související objekty ) – podmínky jsou   

   stanoveny pouze pro jednotlivé zastavitelné plochy v kap.č.3   
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•  stavby ostatní ( obč. vybavenost, provozovny,..)  

   - 1.np. + šikmá střecha  ( druhé nadzemní podlaží možné v podkroví ) 

 

o   Rodinné domy 
 
Typ RD (rodinného domu) – přípustné jsou pouze individuální RD ( ne dvojdomky, řadové 
domy,…) - tedy takové, které svým stavebně technickým řešením nebudou odpovídat typu 
dvojdomu, trojdomu, čtyřdomu či řadovému, atriovému nebo terasovému RD.   

Velikost stavebního pozemku RD – min. 800 m2, max. 2 000 m2 

Typ střechy RD – šikmá sedlová 

Sklon střechy RD:  30° - 40° 

Typ zástavby - pouze jednostranná. To znamená, že zástavba v druhé řadě je nepřípustná 

Podlažnost – max.1NP + podkroví, výška zástavby – výška hřebene střechy max. 8 m od 
úrovně přilehlé komunikace 

Plošná výměra a výška zahradních objektů souvisejících s bydlením  

– max. 40 m2 / výška max. 4 m 

Koeficient zastavění – max. 30 % 

– je poměr součtu výměr ploch zastavěných nadzemními objekty k celkové výměře 
stavebního pozemku, udaný v %. Zpevněné plochy (vjezdy, parkoviště, odstavné 
plochy, terasy, chodníky) se neposuzují.    

Koeficient zeleně – min. 50 %  

– je poměr mezi výměrou „zelené“ (nezpevněné = vsakování dešťové vody schopné) 
části stavební parcely a její celkové rozlohy, udaný v %. 

 

o  Stavby pro rekreaci 
 

Velikost stavebního pozemku určeného pro rekreaci – min. 800 m2, max. 1 200 m2  

Limity rekreačního objektu – zastavěná plocha max. 50 m2, podlažnost max.1NP + 
podkroví, sedlová střecha se sklonem 30° - 40°, max. výška hřebene střechy 6 m od 
úrovně přilehlé komunikace 

 

o  Oplocení  

– provedení a materiálové řešení směrem do veřejného prostranství a do volné krajiny - 
průhledný plot (ne betonové desky) 

– max. výška směrem do veřejného prostranství - 150 cm, do volné krajiny - 180 cm 

 

 

o  Veřejné prostranství ( uliční profil )   

– celková šířka min. 9 m, šířka vozovky min. 5 m 
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OV – plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura  

 
 
A – hlavní využití: 
plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti sloužící například pro vzdělávání a 
výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu 
obyvatelstva (dle platné legislativy - viz. stavební zákon). 

  
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) maloobchodní, správní a administrativní objekty vč. nezbytných obslužných ploch 
2) služby, veřejné stravování a ubytování 
3) kulturní, sociální, zdravotnické, výchovné, sportovní a církevní zařízení 
4) odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití 
5) nezbytné plochy technického vybavení 
6) liniové stavby technického vybavení 
7) příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové 
8) zeleň liniová a plošná 
9) informační a reklamní zařízení 
10) zařízení drobné výroby a řemesel nerušící nad míru přípustnou okolí (ve smyslu 

platné legislativy - viz odůvodnění ÚP)  
 
podmínečně přípustné: 

1) bydlení v případě, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení 
 

nepřípustné: 
1) bytová výstavba 
2) objekty  a plochy zemědělské a průmyslové výroby 

 
C - podmínky prostorového uspořádání:  

- pro zastavitelnou plochu P1 jsou stanoveny v kap.č.3   

 
 
 
 
 

OM - občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední 

 
 
A – hlavní využití: 
 
- plochy převážně komerční občanské vybavenosti sloužící např. pro administrativu, obchodní 
prodej, ubytování, stravování, služby 

 
B - funkční využití: 

 
přípustné: 

1) administrativní areály vč. nezbytných obslužných ploch 
2) maloprodej 
3) objekty pro ubytování a stravování 
4) objekty pro služby 
5) společenská centra – zábavní a kulturní 
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6) výstavní areály 
7) odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití 
8) nezbytné plochy technického vybavení 
9) příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové 
10) zeleň liniová a plošná 
11) informační a reklamní zařízení 

 
podmínečně přípustné: 

1) bydlení v případě, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení 
 
nepřípustné: 

1) bytová výstavba 
2) objekty, jejichž vliv činností a vyvolaná dopravní obsluha narušuje sousední     

        plochy pro bydlení  
3) objekty  a plochy výroby a skladování 

 
 
C - podmínky prostorového uspořádání:  
   - max. 2.np. ( druhé nadzemní podlaží možné v podkroví ), šikmá střecha  

 
 
 

OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení  

 
A - hlavní využití: 
plochy pro tělovýchovu a sport na jižním okraji obce  

 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) areály a plochy rekreační a sportovní 
2) sportovní zařízení a vybavení 
3) koupaliště a víceúčelové nádrže využitelné pro rekreaci 
4) vybavení sociální a hygienické  
5) nezbytné plochy a liniové stavby technického vybavení 
6) příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové 
7) zeleň liniová a plošná  
8) vodní plochy a toky 
9) veřejné stravování pro obsluhu území 
10) byty služební a majitelů zařízení 
11) občanská vybavenost související s hlavní funkcí 
 
nepřípustné: 
1) bytová výstavba 
2) občanská vybavenost nesouvisející s hlavní funkcí 
3) objekty výroby a skladování, řemeslnické provozy 
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VZ – výroba a skladování – zemědělská výroba   

 
A - hlavní využití: 
plochy zemědělské rostlinné i živočišné výroby a přidružené drobné výroby 
 
B - funkční využití: 

 
přípustné: 

1)  objekty a plochy určené pro zemědělskou výrobu 
2) stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy (např. silážní žlaby, 

hnojiště, přístřešky pro dobytek, apod.) 
3)  zařízení nezemědělské výroby, pokud nebude v rozporu s hygienicko -     

       veterinárními předpisy 
4)  odstavná stání a garáže pro uvedenou funkci 
5)  nezbytné plochy a liniové stavby technického vybavení  
7)  příslušné plochy dopravy 
8)  vodní plochy a toky 
9)  zeleň liniová a plošná  
10)  doplňková zařízení  výroby a služeb, související s hlavní funkcí 
11) byty služební a majitelů zařízení 

 
nepřípustné: 
1)  byty nad rámec služebního charakteru 
2)  plochy a objekty občanské vybavenosti, rekreace a sportu 
 
 

VL – výroba a skladování – lehký průmysl            

 
 

A – hlavní využití: 
plochy výrobních areálů lehkého průmyslu 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) výrobní a skladové areály lehkého průmyslu - negativní vliv nad přípustnou mez 

nepřekračuje hranice areálu  
2) administrativní a správní budovy související s dominantní funkcí     
3) dopravní zařízení a vybavení 
4) příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové 
5) odstavná stání a garáže 
6) plochy technického vybavení 
7) zeleň liniová a plošná 
8) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 
9) doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí 
10) byty služební a majitelů zařízení 
 

nepřípustné: 
1) byty nad rámec služebního charakteru 
2) plochy a objekty občanské vybavenosti, rekreace a sportu 
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VD  - plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba 

 
 
A – hlavní využití: 
plochy malovýroby či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby, řemesel a skladů, které 
nejsou realizovatelné v jiných funkčních plochách. 
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) drobná výroba, služby, řemesla, sklady  
2) administrativní a správní budovy související s dominantní funkcí   
3) odstavná místa a garáže 
4) plochy souvisejícího technického vybavení 
5) příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové 
6) zeleň liniová a plošná  
7) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 
8) doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí 
9) byty služební a majitelů zařízení 

 
nepřípustné: 

1) byty nad rámec služebního charakteru 
2) plochy a objekty občanské vybavenosti 

 
 

 

VS  - plochy smíšené výrobní 

 
 

A - hlavní využití: 
plochy, objekty a zařízení výroby, řemesel a skladování, výrobní i nevýrobní služby  
 
B - funkční využití: 

 
přípustné: 

1) výroba, služby, řemesla, sklady, administrativa 
2) obchodní a prodejní zařízení a služby související s hlavním využitím 
3) dopravní plochy, odstavná stání a garáže 
4) čerpací stanice pohonných hmot 
5) nezbytné plochy, liniové stavby a objekty technického vybavení 
6) zahradnictví, zeleň liniová a plošná  
7) vodní plochy a toky 
8) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 
9) stavby a plochy pro skladování, ukládání a zpracování bioodpadů 
10) výroba elektrické energie z obnovitelného zdroje - fotovoltaická elektrárna 
11) fotovoltaické panely na střechách budov 
12) informační, propagační a reklamní stavby  
13) byty služební a majitelů zařízení 

 
podmíněně přípustné: 

1) plochy a objekty zemědělské výroby s podmínkou: případné negativní vlivy 
z provozů nebudou nad míru přípustnou zasahovat do stávajících nebo navržených 
ploch bytové zástavby 
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nepřípustné: 
1) bytová výstavba, byty nad rámec služebního charakteru 
2) plochy a objekty občanské vybavenosti, nesouvisející s hlavním využitím 
3) plochy rekreace a sportu 
4) veškeré činnosti, jejichž negativní vlivy překračují limity uvedené v příslušných 

předpisech nad přípustnou míru ve smyslu platné legislativy a zasahují za hranice 
ploch výroby (VS) – s výjimkou přípustného přesahu vlivů do ploch volné krajiny – 
ploch NZ (plochy zemědělské) nebo ploch výroby a skladování – zemědělská 
výroba (VZ) 

5) bioplynové stanice 
6) veškeré stavby, jejichž hmotové řešení by nevhodně narušovalo tradiční panorama 

obce  

 

TI – technická infrastruktura – inženýrské sítě 

 
A - hlavní využití: 
- plochy, trasy a objekty technické infrastruktury  
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy a objekty technického vybavení ( trafostanice, regulační stanice,  

 výměníky, čistírny a úpravny vod atd. ) 
2) stavby a zařízení pro nakládání s odpady 
3) plochy a trasy pro vedení inž. sítí a komunikací  
4) plochy dopravy a manipulační plochy  
5) odstavná stání  
6) zeleň liniová a plošná  
7) stavební dvory a zařízení pro údržbu objektů, sítí a komunikací 

 
nepřípustné : 

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 

 
 

TO - plochy technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro 
nakládání s odpady 
 

 
A – hlavní využití: 
A - slouží: 
plochy skládek, sběrných dvorů apod.  
  
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy skládek, sběrných dvorů apod. 
2) plochy dopravy v klidu 
3) zeleň liniová a plošná  
4) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy  
5) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 
6) vodní plochy a toky 
7) trasy liniové tech. vybavenosti 
 

nepřípustné : 
1) veškeré plochy a stavby neuvedené výše jako přípustné 
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VX –  výroba a skladování – se specifickým využitím 

 
A – hlavní využití: 
plochy pro zřízení fotovoltaické elektrárny  
  
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy pro zřízení fotovoltaické elektrárny včetně ploch a staveb souvisejících 

s dominantní funkcí 
2) zeleň liniová a plošná  
3) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací – pouze jako součást 

hlavního využití 
4) vodní plochy a toky 
5) trasy liniové tech. vybavenosti 
 

nepřípustné : 
1) veškeré plochy a stavby neuvedené výše jako přípustné 

 
 

ZP – zeleň – přírodního charakteru 

 
A - hlavní využití : 
plochy zeleně v zastavěném území udržované v přírodě blízkém stavu   
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES  
2) komunikace pěší, cyklistické 
3) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení 
4) naučné stezky 
5) vodní plochy a toky 

 
nepřípustné : 

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 

 
 
 

ZO – plochy zeleně – ochranné a izolační 

 
A – hlavní využití: 
plochy ochranné a izolační zeleně  

 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy ochranné a izolační zeleně 
2) vodní plochy a toky 
3) trasy liniové tech. vybavenosti 
 

nepřípustné : 
1) veškeré plochy a stavby neuvedené výše jako přípustné 
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PV – plochy veřejných prostranství 

 
A – hlavní využití: 
plochy, které jsou veřejně přístupné, mají významnou prostorotvornou a komunikační funkci a 
je třeba je samostatně vymezit 
  
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) veřejná prostranství 
2) plochy, zařízení a vybavení pro rekreaci a sport  
3) plochy a koridory silniční dopravy a dopravy v klidu 
4) mobiliář a drobná architektura 
5) zeleň liniová a plošná  
6) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy  
7) vodní plochy a toky 
8) trasy liniové tech. vybavenosti 
 
 

podmínečně přípustné: 

1) zařízení a aktivity, např. altány, veřejná WC, občerstvení s venkovním posezením, 
tržiště, dětská hřiště apod., v případě, že svou funkcí a charakterem odpovídají 
významu území 

 
nepřípustné : 

1)  veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 

 
 
 

DS – dopravní infrastruktura - silniční 

 
A - hlavní využití : 
- plochy a koridory silniční dopravy – pozemky rychlostních komunikací, silnic I.- III. tř., 
místních a obslužných komunikací, včetně souvisejících ploch ( náspy, zářezy, opěrné zdi, 
mosty, doprovodná zeleň ) 
 
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy a koridory silniční dopravy  
2) plochy dopravy v klidu 
3) zálivy zastávek hromadné dopravy, odpočívadla, protihluková opatření 
4) městský mobiliář a drobná architektura 
5) zeleň liniová a plošná  
6) stavby a plochy nezbytné k obsluze území  
7) vodní plochy a toky 
8) trasy liniové tech. vybavenosti 
 

nepřípustné :  
1)  veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
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NZ - plochy zemědělské  

 
A - hlavní využití : 
plochy s převažující funkcí intenzivní zemědělské produkce  
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu 
2) související obslužné a manipulační plochy 
3) stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy (např. silážní žlaby, 

hnojiště, přístřešky pro dobytek, apod.) 
4) stavby vyhovující definici přípustných staveb v nezastavěném území dle platného 

zákona  
5) opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, 

protipovodňová a protierozní opatření, výstavba menších vodních nádrží 
6) vodní plochy a toky 
7) zeleň krajinná, liniová  
8) komunikace pěší, cyklistické a účelové, naučné stezky  
9) nezbytné plochy dopravní a technické infrastruktury  
10) liniové stavby technického vybavení 
11) informační, propagační a reklamní zařízení 

 
podmínečně přípustné: 

1) plochy pro zalesnění cca do 1ha na plochách navazujících na stávající PUPFL 
jejichž zalesněním dojde k ucelení PUPFL za předpokladu, že nebude narušena 
ekologická diverzita 

nepřípustné: 
1)  veškeré činnosti neuvedené výše jako přípustné 

 
 
 
 

NSpz – plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské 

 
A - hlavní využití : 
- plochy s možnou kombinací funkcí přírodní a ploch pro zemědělskou produkci   
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1)  zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu 
2)  zeleň krajinná a liniová vč. prvků ÚSES ( biokoridory, biocentra a interakční    
     prvky ), ovocné sady 
3)  plochy, stavby a zařízení vodohospodářského charakteru 
4)  přístupové a účelové komunikace, polní cesty, zemědělské, obslužné              
     a manipulační plochy 
5)  komunikace pěší, cyklistické, naučné stezky  
6)  nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení 

 
nepřípustné: 

1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné     
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NL - plochy lesní 

 
A - hlavní využití : 
plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci 
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) PUPFL, zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční 

prvky) 
2) vodní plochy a toky 
3) účelové komunikace a manipulační plochy, naučné stezky 
4) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení 
5) pozemní komunikace v nezbytně nutném rozsahu podél p.p.č. 305/1 – pro napojení 

obytné výstavby v rozvojové lokalitě Z5  
 
nepřípustné: 

1) veškeré činnosti neuvedené výše jako přípustné 

 
 
 

NP - plochy přírodní 

 
A - hlavní využití: 
plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy,  prvky ÚSES  
apod.  
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) zeleň krajinná, liniová, PUPFL,  vč. prvků ÚSES,  
2) vodní plochy a toky  
3) komunikace pěší, cyklistické a účelové 
4) zemědělské obslužné a manipulační plochy  
5) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení 
6) naučné stezky 

 
nepřípustné: 

1)  veškeré aktivity neuvedené výše jako přípustné 
2)  jakékoli změny využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter a   
     biokoridorů nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich  
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W – plochy vodní a vodohospodářské 

 
 
A - hlavní využití: 
plochy, které se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před 
jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů 
stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a 
krajiny 
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) pozemky vodních ploch, koryt vodních toků 
2) ostatní pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití 
3) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky) 
4) účelové komunikace 
5) stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce 
6) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení 

 
nepřípustné: 

1) všechny stavby a činnosti, pokud nejsou uvedeny jako přípustné        
 
 

 

NT – krajinná zóna těžby 

 
A - hlavní využití: 
těžba cihlářských hlín, těžební prostor  
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) doprovodné plochy a objekty technického vybavení 
2) příslušné plochy dopravy, odstavná stání 
3) zeleň liniová a plošná  
4) vodní plochy   

 
nepřípustné: 

1)  veškeré činnosti neuvedené výše jako přípustné a nesouvisející s hlavním využití 
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7.    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 

 
Jako veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury byly v návaznosti na ZÚR  
Pardubického kraje stanoveny koridory pro výstavbu komunikací s možností vyvlastnění, 
zahrnující následující pozemky nebo jejich části v k.ú. Časy: 

 
1)  přeložka silnice silnice I/36 - plocha WD01  
 
( koridor pro stavbu přeložky silnice I/36 se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami a 
napojeními na stávající silniční síť vč. úprava přeložek tras technické infrastruktury ).  
 
WD01  - p.p.č.  
1067, 1069, 1071, 1087, 1089, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1103  

 
 

2)  rychlostní komunikace R 35 dálnice D 35 - plocha WD02  
 

( koridor pro trasu rychlostní silnice R 35 dálnice II. tř. D 35 se všemi jejími objekty a 
souvisejícími stavbami vč. mimoúrovňových křižovatek a napojeními na stávající silniční síť vč. 
úpravy přeložek tras technické infrastruktury ).  
 
WD02  -p.p.č.  
1002, 1003, 1104, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 
1141, 1142, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 
1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1167, 1168, 1170, 1178, 1180, 1181, 
1182, 1184, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195,  1196,  1198,  1199, 1202,  1203,  1204,  
1212  
 
Podkladem pro případné vyvlastnění bude územní rozhodnutí, ve kterém budou pozemky, 
resp. jejich části přesně specifikovány.     
 
Plochy pro situování výše uvedených staveb jsou vymezeny ve výkrese veřejně prospěšných 
staveb , opatření a asanací č. A2.4. 

8.    VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE 

UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ 
PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU K.Ú. A PŘÍPADNĚ 

DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 8 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

 
 
Jako veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury byly v návaznosti na ZÚR 
Pardubického kraje stanoveny koridory pro výstavbu komunikací s možností uplatnění 
předkupního práva ve prospěch státu, zahrnující následující pozemky nebo jejich části v k.ú. 
Časy: 

 
1)  přeložka silnice silnice I/36 - plocha WD01  
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( koridor pro stavbu přeložky silnice I/36 se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami a 
napojeními na stávající silniční síť vč. úprava přeložek tras technické infrastruktury.  
 
WD01  - p.p.č.  
1067, 1069, 1071, 1087, 1089, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1103 

 
 
 

2)  rychlostní komunikace R 35 - plocha WD02  
 
( koridor pro trasu rychlostní silnice R 35 se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami 

vč. mimoúrovňových křižovatek a napojeními na stávající silniční síť vč. úpravy přeložek tras 
technické infrastruktury.  
 
WD01  -p.p.č.  
1002, 1003, 1104, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 
1141, 1142, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 
1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1167, 1168, 1170, 1178, 1180, 1181, 
1182, 1184, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195,  1196,  1198,  1199, 1202,  1203,  1204,  
1212  
 
Podkladem pro případné vyvlastnění bude územní rozhodnutí, ve kterém budou pozemky, 
resp. jejich části přesně specifikovány.     
 
Plochy pro situování výše uvedených staveb jsou vymezeny ve výkrese veřejně prospěšných 
staveb , opatření a asanací č. A2.4. 
 
 
Územním plánem nejsou stanoveny veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro 
které lze uplatnit předkupní právo.  

 
 

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

 
V územním plánu nejsou stanovena kompenzační opatření. 

 
 

10.  9.    VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN 
JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, A DÁLE 

STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ 
POŘIZOVATELEM A ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO 

ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A 
PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

 
 
V územním plánu byly navrženy následující plochy, jejichž využití je podmíněno vypracováním 
územní studie: 
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- plochy zastavitelného území ve výkresové části označené: Z5 , Z6 
 
Územní studie bude řešit zejména:  

- koncepci veřejné dopravní a technické infrastruktury a návrh parcelace 
- respektovat specifické podmínky jednotlivých zastavitelných ploch – viz.kap.3 

 
Jako lhůta pro pořízení těchto územních studií, jejich schválení pořizovatelem a vložení dat o 
těchto studiích do evidence územně plánovací činnosti je stanoven termín:   
 
- do 7-mi let od vydání územního plánu  

 
- do 4 let od nabytí účinnosti změny č. 2 územního plánu  

 
 
 
 

10.    VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ 
REGULAČNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH  JEJICH 

VYUŽITÍ 

 
V územním plánu nejsou navrženy plochy, pro které je podmínkou pro rozhodování                    
o změnách jejich využití pořízení regulačního plánu. 

 
 
 
 
 

11.    ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

 
 
Územní plán je zpracován digitální formou a tisky provedeny na plotru jako 1 list pro každý 
následující výkres. 

 
 
A - Územní plán  
 
textová část ………..……………………………………….obsahuje …… stran. 

 
▪ výkres základního členění území   1 :  5 000 
▪ hlavní výkres 1 :  5 000 
▪ hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury                                                     
   – vodní hospodářství 1 :  5 000 
▪ hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury                                                        
    – energetika, telekomunikace 1 :  5 000 
▪ výkres veřejně prospěšných staveb, opatření                                                              
    a asanací   1 :  5 000 
 
▪ koordinační výkres 1 :  5 000 
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POUČENÍ 

 
 
 
 

Proti Změně č. 2 ÚP Časy, vydané formou opatření obecné povahy, nelze dle ustanovení  § 
173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád podat opravný prostředek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

………………………………….   ……..……………………… 
Ing. Luděk Jindra, místostarosta                                    Zdeněk Seidl, starosta                    
 
 
 
 

 
 


