
 
 

 

 

 

 

 

 

ZPRÁVA  

O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NERATOV 

zpracováno za období 11/2010 – 04/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHVALUJÍCÍ ORGÁN:  Zastupitelstvo obce Neratov 

POŘIZOVATEL:   Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta,  

Ing. arch Mariana Zmítková 

ZPRACOVATEL ZPRÁVY:  Ing. Petra Saidlová 

DATUM ZPRACOVÁNÍ:  Duben 2016 

  



ÚP Neratov – zpráva o uplatňování 

2 
 

OBSAH: 

 

 ÚVOD 4 1.

 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NERATOV 5 2.

a) vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na 
základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení 
případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území 5 

b) Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů 8 

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem 8 

d) Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby 
vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona 8 

e) Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny 111 

f) Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na 
udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na 
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 11 

g) Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li 
zpracování variant vyžadováno Chyba! Záložka není definována. 

h) Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečnosti uvedených pod 
písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního 
plánu 11 

i) Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny122 

j) Návrh na aktualizaci zásad územního rozvoje 122 

 ZÁVĚR 12 3.

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚP NERATOV 13 

  



ÚP Neratov – zpráva o uplatňování 

3 
 

 
Použité zkratky: 

ZÚR Pk – Zásady územního rozvoje Pardubického kraje 

ÚP – Územní plán 

ÚPO – Územní plán obce 

PÚR ČR  - Politika územního rozvoje České republiky 

ÚAP – Územně analytické podklady 

PUPFL – Pozemky určené k plnění funkce lesa 

ZPF – Zemědělský půdní fond 

ORP – Obec s rozšířenou působností 

ÚAP – Územně analytické podklady 

ÚSES – Územní systém ekologické stability 

ČOV – Čistička odpadních vod 

VPS – Veřejně prospěšná stavba 

  



ÚP Neratov – zpráva o uplatňování 

4 
 

 ÚVOD 1.

Územní plán Neratov byl zpracován dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), v platném znění do 1. 1. 2013 a jeho 
prováděcích vyhlášek. Územní plán Neratov (ÚP Neratov) vydalo Zastupitelstvo obce 
Neratov formou opatření obecné povahy dne 26. 11. 2010 s nabytím účinnosti dne 
15. 12. 2010.  

Zpracovatel: SURPMO, a. s., Ing. arch. Alena Koutová  

Pořizovatel: Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta 

Dne 1. 1. 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a novela vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
vyhláška). 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Neratov vychází z § 55 odst. 1 stavebního zákona 
a § 15 vyhlášky. V § 55 odst. 1 stavebního zákona je stanoveno, že pořizovatel předloží 
zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu zprávu o uplatňování 
územního plánu v uplynulém období. V souladu s tímto ustanovením a na základě nových 
skutečností přistoupil Odbor hlavního architekta, Magistrátu města Pardubic, jako 
pořizovatel územního plánu, ke zpracování zprávy o uplatňování ÚP Neratov. 
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 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NERATOV 2.

 

a) vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na 
základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení 
případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území 

Vyhodnocení uplatňování územního plánu 

Zastupitelstvem obce vydaný Územní plán Neratov nabyl účinnosti 15. 12. 2010. 
Urbanistická koncepce obce vycházela z potřeb a požadavků obce a z reálných možností 
lokalizace zastavitelných ploch. Zastavitelné plochy jsou určeny především pro funkce 
bydlení, občanské vybavení, rekreace, výroby a technické infrastruktury.  
Ke dni 13. 7. 2011 bylo vydáno Usnesení č. 28 o schválení pořízení Změny č. 1 ÚP Neratov. 
Důvodem pro pořízení Změny č. 1 bylo rozhodnutí Zastupitelstva obce Neratov ze dne 
12. 11. 2010, kdy bylo schváleno, že v případě vydání ÚP ve stávající podobě, bude 
následně změnou ÚP prověřena změna funkce v ploše P5 z rekreace – specifické využití 
(RX) na rekreaci – rodinná rekreace, specifické využití (RIX). Jedná se o pozemky 
p. č. 126/2 a 126/6 v k. ú. Neratov. Tato skutečnost je také součástí rozhodnutí 
o námitkách k ÚP. Na základě usnesení zastupitelstva Obce Neratov č. 11/2013 ze dne 
4. 12. 2013 se však tato změna funkce z řešení Změny č. 1 vypouští. Jediným důvodem, 
resp. požadavkem na změnu ÚP je proto potřeba prověření nové lokalizace plochy Z9 
z důvodu vlastnických vztahů. Změna č. 1 ÚP Neratov byla vydána 3. 10. 2014 Usnesením 
č. 9/2014 a nabyla účinnosti k 8. 11. 2014.  
 
Územní plán vymezil na území obce 11 zastavitelných ploch a 6 ploch přestavby 
- mimo zastavěné území 
 
2 plochy SV – plochy smíšené obytné – venkovské  
3 plochy BV – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské  
1 plocha OX – plocha občanského vybavení – specifické využití 
3 plochy DS – dopravní infrastruktura – silniční 
 
- v zastavěném území  
 
1 plocha SV – plochy smíšené obytné – venkovské  
1 plocha OV – plocha občanského vybavení – veřejné infrastruktura  
4 plochy (přestavba P1 – P4) SV – plochy smíšené obytné – venkovské 
1 plocha (přestavba P5) RX – plocha rekreace – specifické využití   
1 plocha (přestavba P6) RIX – plocha rekreace – rodinná rekreace, specifické využití   
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Využití zastavitelných ploch vymezených ÚP Neratov 

   

Využití ploch přestavby vymezených ÚP Neratov 

ha %

Z1 BV – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské 3,64 0,00 0% 3,64

Z2 BV – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské 1,37 0,00 0% 1,37

Z3 BV – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské 3,49 0,00 0% 3,49

8,50 0,00 0% 8,50

Z4 SV – plochy smíšené obytné – venkovské 0,17 0,00 0% 0,17

Z5 SV – plochy smíšené obytné – venkovské 0,33 0,00 0% 0,33

Z6 SV – plochy smíšené obytné – venkovské 0,15 0,00 0% 0,15

0,65 0,00 0% 0,65

Z7 OV – plocha občanského vybavení – veřejné infrastruktura 0,23 0,00 0% 0,23

Z9 OX – plocha občanského vybavení – specifické využití 0,01 0,00 0% 0,01

0,24 0,00 0% 0,24

Z11 DS – dopravní infrastruktura – silniční 0,12 0,00 0% 0,12

Z13 DS – dopravní infrastruktura – silniční 0,11 0,00 0% 0,11

Z14 DS – dopravní infrastruktura – silniční 0,10 0,00 0% 0,10

0,33 0,00 0% 0,33

0,53 0,00 0% 0,53

Využito Zbývá 

využít 

(ha)

Celkem - plochy bydlení

Celkem - plochy smíšené obytné

Celkem- zastavitelné plochy ÚP Neratov

 Celkem - plochy občanského vybavení

Celkem - dopravní infrastruktura

Označení 

plochy
Funkční využití

Výměra 

(ha)

ha %

P1 SV – plochy smíšené obytné – venkovské 0,15 0,03 20% 0,12

P2 SV – plochy smíšené obytné – venkovské 0,77 0,29 38% 0,48

P3 SV – plochy smíšené obytné – venkovské 0,56 0,00 0% 0,56

P4 SV – plochy smíšené obytné – venkovské 0,11 0,00 0% 0,11

1,59 0,32 20% 1,27

P5 RX - plochy rekreace - specifické využití 3,48 0,00 0% 3,48

P6 RIX - plochy rekreace - rodinná rekreace, specifické 

využití 2,57 0,00 0% 2,57

6,05 0,00 0% 6,05

7,64 0,32 4% 7,32

Využito Zbývá 

využít 

(ha)

Celkem - plochy smíšené obytné

Celkem - plochy rekreace 

Celkem - přestavbové plochy ÚP Neratov

Označení 

plochy
Funkční využití

Výměra 

(ha)
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Nová výstavba v obci Neratov byla realizována pouze v zastavěném území a plochách 
přestavby. V prolukách v zastavěném území byly postaveny 3 rodinné domy a 1 přístavba. V 
plochách přestavby byly zkolaudovány 2 novostavby a u jedné nemovitosti byla provedena 
změna užívání stavby rekreačního domku na rodinné bydlení. Zastavitelné plochy pro 
bydlení jsou v ÚP Neratov vymezeny v dostatečné míře, z hlediska územního plánování není 
potřeba vymezovat další rozvojové plochy bydlení.  
Dále jsou na území obce samostatně vymezeny plochy ZV - zeleň na veřejných 
prostranstvích (Z16 – Z19) o celkové rozloze 2,75 ha. Pro zalesnění se vymezují plochy NL – 
pozemky určené k plnění funkcí lesa (K1 – K4). 

Způsob využívání nezastavěného území nebyl změněn, území je ovlivněno trvalým 
hospodářským využíváním pro potřeby zemědělské produkce. 

Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl ÚP vydán 

Územní plán byl vydán dne 26. 11. 2010, kdy byly v platnosti dokumentace: „Politika 
územního rozvoje ČR 2008“ (PÚR ČR 2008) schválena vládou ČR dne 20. 7. 2009 a „Zásady 
územního rozvoje Pardubického kraje“ (ZÚR Pk), které byly vydány dne 29. 4. 2010 
s nabytím účinnosti 15 6. 2010. 
Z uvedených dokumentů vyplynulo, že řešené území se nachází v rozvojové oblasti OB4.  
Politika územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), ve znění aktualizace č. 1 byla 
schválena 15. 4. 2015 usnesením vlády České republiky č. 276. Územní plán respektuje 
republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které 
jsou stanovené v kapitole 2 PÚR ČR a podmínky a úkoly pro územní plánování stanovené ve 
čl. 38, 39 a 43 PÚR ČR pro rozvojovou oblast republikového významu OB4. Pro řešené 
území nevyplývají z PÚR ČR požadavky na vymezení koridorů a ploch dopravní či technické 
infrastruktury, které by svým významem přesahovaly území jednoho kraje.  
V současné době byla vydána aktualizace č. 1 ZÚR Pk s nabytím účinnosti dne 7. 10. 2014, 
která v případě obce Neratov nestanovuje žádné nové úkoly či požadavky. 
Severovýchodní cíp území obce leží v nezastavitelném koridoru veřejně prospěšné stavby 
(VPS) D09 dle ZÚR Pk pro umístění stavby přeložky silnice I/36 Lázně Bohdaneč. Tento 
koridor byl vymezen a zpřesněn v Územním plánu Lázně Bohdaneč, jako plocha pro 
dopravní infrastrukturu silniční v šířce 150 m. Celou šíři koridoru 300 m zajišťuje Územní 
plán Lázně Bohdaneč formou územní rezervy. Tato územní rezerva přesahuje do výše 
uvedeného severovýchodního cípu území obce Neratova a je nutné ji takto v územním 
plánu vymezit.  
V dokumentaci ZÚR Pk je nadregionální biokoridor K72 vymezen jako veřejně prospěšné 
opatření (VPO) U02, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. V ÚP Neratov 
právo vyvlastnění pro K72 vymezeno není; v odůvodnění územního plánu je konstatováno, 
že prvky ÚSES jsou relativně funkční. S ohledem na výše uvedené a také s ohledem na 
skutečnost, že v obci jsou již zpracované komplexní pozemkové úpravy, je nutno zvážit 
případnou potřebu vymezení VPO s právem vyvlastnění. 
Dne 1. 1. 2013 nabyla účinnosti novela stavebního zákona č.183/2006 Sb. a jeho 
prováděcích předpisů. Dle bodu 4 Přechodná ustanovení Čl. II zákona č. 350/2012 Sb., 
kterým se mění zákon 183/2006 Sb. stanoví, že: „Části územně plánovací dokumentace, 
která podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, nemohou být její součástí, se nepoužijí a při nejbližší aktualizaci nebo změně musí 
být z této dokumentace vypuštěny“.  
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ÚP Neratov neobsahuje části (předkupní práva pro prvky ÚSES a další), které jsou v rozporu 
s novelou stavebního zákona.  
V obci Neratov byly schváleny komplexní pozemkové úpravy a je nutné s nimi územní plán 
zkoordinovat.  

Vyhodnocení negativních dopadů na udržitelný rozvoj území 

Od doby vydání ÚP Neratov nebyly zaznamenány při realizaci jednotlivých záměrů 
v souladu s územním plánem žádné negativní dopady na udržitelný rozvoj území. Vydaný 
územní plán vytváří předpoklady pro vyvážený rozvoj obce, zachovává jeho převážně 
obytnou funkci, přičemž jsou respektovány stávající hodnoty území (Nemovitá kulturní 
památka Opatovický kanál, krajinný celek Bohdanečsko, stávající systém sídelní zeleně, 
území s archeologickými nálezy).  

b) Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů 

V době vydání ÚP Neratov (vydán 26. 11. 2010) byly v platnosti Územně plánovací podklady 
zpracované v prosinci 2008. Nyní v době zpracování Zprávy o uplatňování územního plánu 
je vydána 3. aktualizace ÚAP z roku 2014. 
Obec Neratov je na základě vyhodnocení vyváženosti územních podmínek zařazena dle 
charakteru obce do skupiny D – obec závislá na spádové obci a z hlediska vyváženosti tří 
pilířů do kategorie 1 – přírodní, sociální i hospodářský pilíř je hodnocen jako dobrý. 

Jedná se o obec v atraktivním přírodním prostředí v blízkosti města Lázně Bohdaneč ležící 
mimo hlavní silnice. Lesy a rybníky v okolí obce nabízejí možnosti každodenní rekreace a 
dobré životní prostředí. V obci je však minimální zastoupení občanské vybavenosti a 
minimální možnost zaměstnání a z toho plyne nutnost dojíždění nejen za prací, ale i za 
vzděláním a vyšší občanskou vybaveností. Přesto stoupá zájem o bydlení v obci s čímž je 
spojen i růst počtu obyvatel. V případě naplnění plánovaného rozvoje obce mohou nastat 
dopravní komplikace, jelikož příjezdovou komunikaci z Lázní Bohdaneč není možné rozšířit. 
Převážná část nezastavěného území je tvořena rozsáhlými plochami zemědělské půdy, do 
západní část řešeného území zasahují lesní porosty, které jsou vedeny jako les – „les 
hospodářský“.  
Z územně analytických podkladů vyplývá:  

• omezené pracovní příležitosti v místě (scházející podnikatelské subjekty s možností 
pracovních příležitostí) 

• dojíždění za prací, vzděláním a občanskou vybaveností 
• minimální občanské vybavení (chybějící vyšší vybavenost) 
• frekventovaná komunikace procházející obcí 
• nevyhovující, úzká přístupová komunikace do obce 
• nadsazené plochy rozvoje vzhledem k vybavenosti a přístupnosti obce 

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem 

Politika územního rozvoje 

Územní plán byl vypracován v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 (PÚR) 
schválenou usnesením vlády ČR č. 929 dne 20. 7. 2009. Dne 15. 4. 2015 byla usnesením 
vlády ČR č. 276 schválena Aktualizace č. 1, s účinností od 17. 4. 2015. Řešené území leží 
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v Rozvojové oblasti republikového významu OB4 Hradec Králové - Pardubice, vymezené 
Politikou územního rozvoje České republiky.  
Z hlediska rozvojových záměrů nadmístního významu, z hlediska regionálních a 
nadregionálních systémů ekologické stability a z hlediska limitů využití území nadmístního 
významu nevyplývá ze schválené PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, pro řešené území 
žádný nový požadavek, který by významně ovlivnil stanovenou koncepci rozvoje obce.  
Změnou ÚP Neratov budou nadále respektovány republikové priority územního plánování 
pro zajištění udržitelného rozvoje území vymezené v PÚR ČR, ve znění Aktualizace č.1. 

Územně plánovací dokumentace vydaná krajem 

Dne 17. 9. 2014 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo usn. č. Z/229/14 Zásady 
územního rozvoje Pardubického kraje – aktualizace č. 1 (ZÚR Pk) s nabytím účinnosti dne 
7. 10. 2014.  

Dle ZÚR z roku 2010 jsou na území obce Neratov navrženy veřejně prospěšné stavby ( VPS), 
označeny jako D09 - přeložka silnice I/36 v rozsahu 150 m od osy silnice I/36.  
Dále se na území obce nachází dvě osy nadregionálního biokoridoru (NRBK) K72 Polabský 
luh - Bohdaneč, navržené v ZÚR Pk jako veřejně prospěšná opatření (VPO) s označením U02 
a regionální biocentrum RBC9007 Neratov. Celé území obce je součástí ochranné zóny 
biokoridoru nadregionálního významu K72. 
Jelikož v ÚP Neratov nejsou vymezeny plochy pro výše uvedený koridor D09 (VPS) a 
nadregionální biokoridor U02 není vymezen jako VPO, je nutné provést jeho aktualizaci.  
Vydáním Aktualizace č.1 ZÚR Pk nebyla pro obec Neratov vymezena žádná nová veřejně 
prospěšná stavba ani veřejně prospěšné opatření.  
Navržená koncepce rozvoje nepředstavuje ohrožení kvality životního prostředí a vytváří 
předpoklady pro ochranu ZPF. Řešení ÚP Neratov je v souladu s hlavním cílovým využitím 
krajiny. 
Z výše uvedeného lze konstatovat, že ÚP Neratov je nutno uvést do souladu s vydaným 
dokumentem ZÚR Pk – aktualizace č. 1. 

d) Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby 
vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona 

Nová výstavba v obci Neratov byla realizována pouze v zastavěném území a plochách 
přestavby. V prolukách v zastavěném území byly postaveny 3 rodinné domy a 1 přístavba. V 
plochách přestavby byly zkolaudovány 2 novostavby a u jedné nemovitosti byla provedena 
změna užívání stavby rekreačního domku na rodinné bydlení. Kromě rodinných domů, které 
byly umístěny ve stabilizovaném (zastavěném) území a plochách přestavby, nejsou 
zastavitelné plochy zatím využity, jedná se o: 

Z1, Z2 a Z3 – využití BV (36 000 m2, 13 000 m2 a 34 000 m2)  
 plocha bydlení - bez podmínky – pro zástavbu zatím nevyužito 

Z4, Z5 a Z6 – využití SV (1 700 m2, 3 300 m2 a 1 500 m2) 
 plocha smíšená obytná - venkovská – nevyužito  

Z7 – využití OV (2 300 m2) 
 plocha občanského vybavení – veřejná infrastruktura - bez podmínky – nevyužito 

Z9 – využití OX (100 m2) 
 plocha pro rozhlednu - nevyužito 
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Z11, Z13, Z14 – využití DS (1 200 m2, 1 100 m2 a 1 000 m2) 
 plochy pro dopravní infrastruktura silniční – pro zástavbu zatím nevyužito 

Pro rozvoj obce Neratov územní plán vymezuje dostatek zastavitelných ploch. Vymezení 
dalších zastavitelných ploch není v současné době nutný. 
Potřebné záměry výstavby jsou uskutečnitelné na zastavitelných plochách vydaného ÚP 
Neratov nebo v zastavěném území obce.  

Obec Neratov však požaduje pořízení změny územního plánu, a to prověřit: 

• možnost zařazení pozemku p.č. 604 k.ú. Neratov do plochy občanského vybavení;   
• změnu stabilizovaných ploch staveb pro rodinnou rekreaci (RI) na plochy smíšené 

obytné – venkovské (SV) 
• změnu zastavitelných ploch Z1, Z2, Z3 určených pro bydlení v rodinných domech - 

venkovské (BV) na plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 
• změnu stabilizované plochy technické infrastruktury – specifické využití (TX) na 

plochu staveb pro rodinnou rekreaci (RI);  
• zařazení pozemku p.č. 654, 658 a 365/15 do územního plánu pro možnost 

vybudování kořenové čističky nebo odkanalizování odpadních vod v obci Neratov a 
Novisko (gravitační kanalizace nebo tlaková kanalizace)  

• pozemek pro septik nebo sběrnou jímku p.č. 653, 414/12, 413/7 a 649 v k.ú. 
Neratov; 

• průběh trasy místní komunikace, která leží na pozemcích p.č. 494/10 a části 
pozemku p.č. 197 k.ú. Neratov (lesní pozemek) a nápravu dle skutečného stavu.  

Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch bydlení (BV a SV): 

Zrealizovány byly v období listopad 2011 – duben 2016 3 rodinné domy a 1 přestavba 
v zastavěném území, proto nejsou do výpočtu zahrnuty. Stejně tak nejsou zahrnuty 2 
novostavby a 1 nemovitost se změnou užívání stavby rekreačního domku na rodinné bydlení 
v plochách přestavby.  
 

Demografický vývoj obyvatelstva v obci Neratov 

Rok Počet obyvatel Celkový přírůstek Počet nově 
realizovaných bytů 

2010 127 1   
2011 145 18   
2012 147 2   
2013 149 2   
2014 175 26   
2015 170 -5   

 

V období od r. 2010-2015 stoupl počet obyvatel Neratova o 44 obyvatel. Při výpočtu je 
počítáno 2,5 obyvatele na 1 bytovou jednotku. Tedy potřebný počet nových bytových 
jednotek na toto období je 18. 

Počet rozvedených stoupl o 1 obyvatele. 

Výpočet potřebného množství bytových jednotek: 

Požadavek vyplývající z demografického vývoje    18 b.j. 

Požadavek vyplývající z nechtěného soužití     1 b.j 

Požadavky vyplývající z polohy obce v rozvojové oblasti   40 b.j. 
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Celkem         59 b.j. 
 

Vzhledem k charakteru obce se předpokládá bydlení v rodinných domech. 

1b.j. v rodinném domě       1000 m2 plochy 
 

Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení: 

Potřeba ploch pro bydlení v rodinných domech    5,90 ha 

Reserva 20%         1,18 ha 

Potřeba ploch pro bydlení – celkem     7,08 ha 

V obci je celková potřeba ploch pro bydlení 7,08 ha. Územní plán vymezil plochy pro 
bydlení (BV) o rozloze 8,30 ha a 0,65 ha ploch smíšených obytných (SV).  

Po zohlednění vývoje výstavby RD lze závěrem říci, že zastavitelné plochy pro bydlení jsou 
dostačující.  

e) Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny 

Viz samostatná příloha „POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
NERATOV“. 

f) Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na 
udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na 
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast  

Dle vyjádření orgánu státní správy odboru životního prostředí a zemědělství Krajského 
úřadu Pardubického kraje č.j. 53966-2/2008/OŽPZ/PI ze dne 19.1.2009 (orgán posuzování 
vlivu na životní prostředí) nebylo nutné posouzení ÚP Neratov z hlediska vlivů na životní 
prostředí. Dle vydaného stanoviska odboru životního prostředí a zemědělství Krajského 
úřadu Pardubického kraje č.j. 7524/2009OŽPZ/Pe ze dne 16.2.2009 nemá ÚP Neratov 
významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality.  
V rámci návrhu změn ÚP Neratov v současnosti nepředpokládáme vymezení ploch pro 
záměry, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí či měly negativní vliv na 
evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast.  

g) Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li 
zpracování variant vyžadováno 

Variantní řešení není požadováno. 

h) Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečnosti uvedených pod 
písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního 
plánu 

Návrh na pořízení nového ÚP se nepodává, neboť ze skutečností uvedených pod písmeny a) 
až d) vyplývá, že předpokládané změny nejsou takového rozsahu, aby měly významný vliv 
na koncepci územního plánu. 
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i) Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu 
zjištěny 

Požadavky nejsou uváděny, v rámci vyhodnocení uplatňování územního plánu nebyly 
negativní dopady na udržitelný rozvoj zjištěny. 

j) Návrh na aktualizaci zásad územního rozvoje 

Požadavek na aktualizaci ZÚR Pk se nepředpokládá. 

 

 ZÁVĚR 3.

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Neratov byl ve smyslu § 55 odst. 1 stavebního 
zákona v platném znění projednán s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními 
obcemi a veřejností.  

Zpráva o uplatňování Územního plánu Neratov včetně přílohy „Pokyny pro zpracování 
návrhu Změny č. 2 ÚP Neratov v rozsahu zadání změny“ byla dle § 6 odst. 5 písm. e) 
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, 
projednána a schválena Zastupitelstvem obce Neratov 

 

 

  dne ………………         usnesením č.  ……………..    

 

 

 

………..……………..          ……………………… 

místostarosta obce            starosta obce 
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PŘÍLOHA Č. 1 ZPRÁVY O UPLATŃOVÁNÍ ÚP NERATOV 
 

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚP NERATOV 
V ROZSAHU ZADÁNÍ ZMĚNY 

  

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Vzhledem k tomu, že obec má požadavek pořídit změnu územního plánu, jsou součástí 
Zprávy o uplatňování ÚP Neratov i „Pokyny pro zpracování návrhu změny Č. 2 ÚP Neratov“.  

Územní plán Neratov 

Obec Neratov má platný územní plán (ÚP) schválený zastupitelstvem 26. 11. 2010 
s nabytím účinnosti od 15. 12. 2010. Územní plán byl zpracován v rozsahu 
administrativního území obce, o rozloze 404 ha, které tvoří pouze katastrální území 
Neratov. Ke dni 3. 10. 2014 byla vydána usnesením č. 9/2014 Změna č. 1 ÚP Neratov, která 
nabyla účinnosti k 8. 11. 2014.  

Schválení a pořízení změny č. 2 ÚP Neratov 

Pořízení Změny č. 2 ÚP Neratov, v souladu s požadavkem zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon dále jen „stavební zákon“), 
ve  znění pozdějších předpisů, bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 12 ze dne 
4. 11. 2015, na žádost zastupitelstva obce. 

Pořizovatel 

Pořizovatelem Změny č. 2 ÚP Neratov byl usnesením č. 12 zastupitelstva obce Neratov ze 
dne 4. 11. 2015 schválen Magistrát města Pardubic, vykonávající v souladu s ust. § 5 odst. 2 
stavebního zákona působnost ve věcech územního plánování ve svém správním obvodu. 
Výkonem činnosti úřadu územního plánování byl pověřen Odbor hlavního architekta jako 
úřad územního plánování. 

Určený zastupitel 

Určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem na Změně č. 2 ÚP Neratov byl 
usnesením zastupitelstva ze dne 4. 11.2015 schválen starosta obce Jaroslav Pulkrábek.  

Návrh zadání je vypracován ve smyslu ust. § 47 odst. 1) stavebního zákona a v souladu 
s přílohou č. 6 Vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.    

Širší vztahy 

Obec Neratov leží v Pardubickém kraji, v severozápadním pásu ORP Pardubice 
(severozápadně od města Pardubice). Řešené území navazuje na správní celky 
následujících obcí: Bukovka, Lázně Bohdaneč, Přelovice, Živanice.  

K 1. 1. 2016 měla obec 170 obyvatel. 
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A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE OBCE, vyjádřené zejména v cílech 
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, 
v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a 
dostupnosti veřejné infrastruktury 

Požadavky vyplývající ze Zprávy o uplatňování ÚP Neratov a z aktuálních potřeb 
rozvoje obce: 

• prověřit možnost zařazení pozemku p.č. 604 k.ú. Neratov do plochy občanského 
vybavení – pozemek chce obec využívat ke sportovním účelům a pro stavby 
související technické a dopravní infrastruktury – vzhledem k tomu, že se jedná o 
požadavek pro vymezení nové zastavitelné plochy, její vymezení projektant 
prověří v souladu s § 53 odst. 5 písm. f) a § 55 odst.4 stavebního zákona; 

• prověřit změnu stabilizovaných ploch staveb pro rodinnou rekreaci (RI) na plochy 
smíšené obytné – venkovské (SV) – jedná se o chaty v oblasti Neratov a Dědek; i 
přes to, že kapacita zastavitelných ploch pro bydlení – BV a SV je v ÚP Neratov 
dostačující, požadovaná změna se týká stabilizované plochy, která i přes to, že je 
určena pro rodinnou rekreaci slouží částečně pro trvalé bydlení; tuto skutečnost je 
nutno změnou prověřit a vyřešit;  

• prověřit změnu zastavitelných ploch Z1, Z2, Z3 určených pro bydlení v rodinných 
domech - venkovské (BV) na plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 

• prověřit změnu stabilizované plochy technické infrastruktury – specifické využití 
(TX) na plochu staveb pro rodinnou rekreaci (RI) – jedná se o plochu o výměře cca 
0,12 ha, na které je umístěná stavba technické infrastruktury, která není 
v provozu a nebude dále provozována; předpokládá se zde případné využití této 
stavby pro rodinnou rekreaci;  

• prověřit možnost vymezení plochy pro umístění stavby pro kořenovou čističku nebo 
odkanalizování odpadních vod v obci Neratov a Novisko (gravitační kanalizace nebo 
tlaková kanalizace) na pozemku p.č. 654 o výměře 5.428 m2, p.č. 658 o výměře 
290 m2 a p.č. 365/15 o výměře 3.765 m2 vše v k.ú. Neratov; 

• prověřit možnost vymezení plochy pro umístění stavby pro septik nebo sběrnou 
jímku na pozemku p.č. 653 o výměře 2.910 m2 k.ú. Neratov, dále umístění sběrné 
jímky nebo septiku na pozemku p.č. 414/12, p.č. 413/7 a p.č. 649 v k.ú. Neratov; 

• prověřit průběh trasy místní komunikace, která leží na pozemcích p.č. 494/10 a 
části pozemku p.č. 197 k.ú. Neratov (lesní pozemek) a nápravu dle skutečného 
stavu. Trasu této komunikace plánuje obec vymezit jako samostatné pozemky, tj. 
stávající pozemek p.č. 494/10 a v budoucnu nově oddělený pozemek o výměře 901 
m2 z pozemku p.č. 197 (viz. příloha č. 2).   

 

Požadavek na změnu plochy rekreace na plochy smíšené je odůvodněn tím, že z celkových 
39 chat je 18 využíváno k trvalému bydlení a většina z nich má chov domácího zvířectva 
(slepice, králíky, kozy). Požadavek navrhující přeměnu plochy technické infrastruktury na 
plochu pro rekreaci je odůvodněn nepotřebnou stavbou a zařízením nacházejícím se na 
dané ploše.  

 
Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR (PÚR ČR) 

Platný ÚP Neratov je v souladu s PÚR ČR 2008 ve znění aktualizace č. 1, která byla 
schválena 15. 4. 2015 usnesením vlády České republiky č. 276. 
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Z hlediska rozvojových záměrů nadmístního významu (plochy a koridory pro stavby 
dopravní a technické infrastruktury), z hlediska regionálních a nadregionálních systémů 
ekologické stability a z hlediska limitů využití území nadmístního významu nevyplývá ze 
schválené PÚR ČR, ve znění Aktualizace č.1, pro řešené území obce Neratov žádný nový 
požadavek, který by významně ovlivnil stanovenou koncepci rozvoje obce.  

Změna ÚP by měla respektovat především republikové priority dotýkající se územního 
plánu např.: 

14 - Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz 
jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, 
které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou 
hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána 
s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. 
V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech 
je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase 
proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému 
všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné 
hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.  

14a – Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru 
při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí 
krajiny.  

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. Při řešení ochrany hodnot území 
je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel 
a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat 
ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli (viz také čl. 20 PÚR ČR 2006) a v souladu 
s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 

Při zpracování změny Neratov je nutno zajistit soulad s obecnými prioritami územního 
plánování uvedené v PÚR ČR. 

Požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje 

Dne 17. 9. 2014 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo usn. č. Z/229/14 Zásady 
územního rozvoje Pardubického kraje – aktualizace č. 1 (ZÚR Pk) s nabytím účinnosti dne 
7. 10. 2014. Severovýchodní cíp území obce leží v nezastavitelném koridoru veřejně 
prospěšné stavby (VPS) D09 dle ZÚR Pk pro umístění stavby přeložky silnice I/36 Lázně 
Bohdaneč. Tento koridor byl vymezen a zpřesněn v Územním plánu Lázně Bohdaneč, jako 
plocha pro dopravní infrastrukturu silniční v šířce 150 m. Celou šíři koridoru 300 m 
zajišťuje Územní plán Lázně Bohdaneč formou územní rezervy. Tato územní rezerva 
přesahuje do výše uvedeného severovýchodního cípu území obce Neratova a je nutné ji 
takto v územním plánu vymezit.  

Územím obce prochází dvě osy nadregionálního biokoridoru (NRBK) K72 Polabský luh - 
Bohdaneč a regionální biocentrum RBC9007 Neratov, které jsou převzaty ze ZÚR Pk. Celé 
území obce je součástí ochranné zóny biokoridoru nadregionálního významu K72. 
V dokumentaci ZÚR Pk je nadregionální biokoridor K72 vymezen jako veřejně prospěšné 
opatření (VPO) U02, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. V ÚP Neratov 
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právo vyvlastnění pro K72 vymezeno není; v odůvodnění územního plánu je  konstatováno, 
že prvky ÚSES jsou relativně funkční. S ohledem na výše uvedené a také s ohledem na 
skutečnost, že v obci jsou již zpracované komplexní pozemkové úpravy, je nutno zvážit 
případnou potřebu vymezení VPO s právem vyvlastnění.     

V současné době byla vydána aktualizace č. 1 ZÚR Pk s nabytím účinnosti dne 7. 10. 2014, 
která v případě obce Neratov nestanovuje žádné další nové úkoly či požadavky. 

Při zpracování změny Neratov je nutno respektovat obecné priority územního plánování 
uvedené v ZÚR Pk, respektovat zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o 
změnách v území.  

Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů (ÚAP) 

Při řešení územního plánu budou respektovány údaje o území, které jsou stanoveny v 
územně analytických podkladech. V současné době je v platnosti 3. aktualizace ÚAP z roku 
2014.  

Z této platné dokumentace nevyplývají pro obec Neratov žádné nové požadavky nad rámec 
platného ÚP, které by měly být řešeny pořizovanou změnou. 

 SWOT analýza  
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

Klidné bydlení Poloha mimo hlavní silnice

Atraktivní přírodní prostředí Nevyhovující, úzká přístupová komunikace do obce

Možnost každodenní rekreace Minimální občanské vybavení, žádné prac. příležitosti

Zahrádkářské a chatové osady Dojíždění za prací, vzděláním a občanskou vybaveností

Autokempink s koupalištěm a zázemím

Blízkost města Lázně Bohdaneč

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

Řešení dopravní dostupnosti obce v souvislosti 

s obchvatem města Lázně Bohdaneč

Dopravní komplikace v případě naplnění plánovaného 

rozvoje (nelze rozšířit přístupovou komunikaci od Lázní 

Bohdaneč)

Nadsazené plochy rozvoje vzhledem k vybavenosti a 

přístupnosti obce

 

Problémy
Označ. Popis problému Lokalizace Charakteristika Řešitelnost

ZK 3 Nevymezené NRBK Neratov Viz problémový výkres
Řešitelné 

nástroji ÚP

P 4 Nesoulad prvků ÚSES Celé ORP

Nesoulad označení a funkčnosti prvků LÚSES 

převzatých z územních plánů obcí. Problém 

řešen vypracováním revize LÚSES v ORP Pce.

Řešitelné 

nástroji ÚP

 

(více viz Zpráva o uplatňování ÚP Neratov– kapitola b) Problémy k řešení v územním plánu 

vyplývající z územně analytických podkladů) 

Obec Neratov plní v současné době především funkci obytnou a rekreační; nachází se na 
významném atraktivním přírodním prostředí nedaleko města Lázně Bohdaneč. 

Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (např. na ochranu 
veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek a 
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nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými 
rizikovými přírodními jevy) 

Ochrana veřejného zdraví 

Řešení uvedených požadavků musí eliminovat negativní dopady na veřejné zdraví obyvatel 
obce Neratov. Potřebná ochrana je řešena v platném ÚP Neratov. 

Civilní ochrana, obrana a bezpečnost státu, požární ochrana 

Stávající systém civilní ochrany obyvatelstva je stabilizován, nepřináší nové požadavky. 
Změna ÚP bude řešit požadavky civilní ochrany dle § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb. 
Ministerstva vnitra, k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva v těch bodech, 
které danému území přísluší dle havarijního plánu a krizového plánu Pardubického kraje.  
V k.ú. Neratov se nachází objekty důležité pro obranu státu včetně ochranného pásma, 
ochranné pásmo muničního skladu, ohrožený prostor střelnice (ÚAP - jev 107, 114), které 
je nutno respektovat. Jevy budou doplněny do textové a grafické části Změny č.2. 
Řešené území se nachází v ochranném pásmu přehledových systémů (OP RLP) -letecká 
stavba včetně ochranného pásma (ÚAP - jev 103), které je nutno respektovat Jev je 
součástí Územně analytických podkladů ORP Pardubice 2014, které budou podkladem pro 
zpracování Změny č. 2; jev bude doplněn do textové a grafické části Změny č.2. 
Projektant doplní do odůvodnění Změny č. 2 vhodným způsobem, jaké stavby budou 
předem s MO-ČR projednány, dle požadavku dotčeného orgánu uvedeného v přiložené 
tabulce „Vyhodnocení projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Neratov“ 
(p.č. 11). 
Požadavky na koncepci zajištění požární vody jsou uvedeny v kapitole A-2, Technická 
infrastruktura.  Přístupové komunikace musí splňovat podmínky pro příjezd a přístup 
požární techniky a integrovaného záchranného systému dle ČSN 73 0802.  

Ochrana ložisek nerostných surovin a jejich těžby, sesuvná a poddolovaná území 

V řešeném území nejsou evidována chráněná ložisková území, sesuvná a poddolovaná 
území. V území je ložisko nevyhrazených nerostů: ID 3200700, Živanice, které je dle 
Územně analytických podkladů ORP Pardubice 2014 (ÚAP 2014)  jevem č. 060; ÚAP 2014 
budou podkladem pro zpracování Změny č. 2; jev bude doplněn do textové a grafické části 
Změny č.2 a právního stavu.  

Ochrana před povodněmi 

V katastru obce Neratov se nenachází povodňové území. Na Bukovské strouze  dochází 
ojediněle k nevyhlášené záplavě, která vzniká nedostatečným průtočným profilem na 
mostku pod hrází rybníka Rozhrna (mimo řešené k.ú.). Tato problematika je vyřešena 
platným ÚP Neratov.   

Ochrana přírodních léčivých zdrojů 

Celé správní územní obce Neratov leží v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých 
zdrojů lázeňského místa Lázně Bohdaneč; jedná se dle Územně analytických podkladů ORP 
Pardubice 2014 (ÚAP 2014) o jev č. 055; projektant tento jev doplní  do textové a grafické 
části Změny č.2 a právního stavu územního plánu.  

Zvláštní zájmy 

Nutno respektovat ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku na celém území 
obce.  
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Celé správní území obce je územím s archeologickými nálezy. 

A-1 POŽADAVKY NA URBANISTICKOU KONCEPCI  

(plošné a prostorové uspořádání území, prověření možných změn, včetně vymezení 
zastavitelných ploch) 
Požadavky na změnu územního plánu (viz. kapitola A) budou řešeny ve vztahu k základní 
urbanistické koncepci obce Neratov vyjádřené v UP Neratov, kterou je nutné respektovat.  
Zastavěné území bude aktualizováno v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 a § 58 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).  
Zastavitelné plochy navrhnout s ohledem na ucelenost zástavby, prvotně využít volných 
proluk v zastavěném území či na jeho okraji. Změna územního plánu bude podporovat 
dosavadní vývoj, bude respektována urbanistická struktura sídla.  
Návrh zastavitelných ploch bude v souladu s § 55, odst. 4) stavebního zákona s ohledem na 
potenciál území a míru využití zastavěného území. 

Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch 
V obci je celková potřeba ploch pro bydlení 7,08 ha. Územní plán vymezil plochy pro 
bydlení (BV) o rozloze 8,30 ha a 0,65 ha ploch smíšených obytných (SV).  
Dle zpracované Zprávy o uplatňování Územního plánu Neratov (dále jen „Zpráva“) a 
Odborného odhadu potřeby zastavitelných ploch bydlení (viz. kapitola d) Zprávy) nevzniká 
v území potřeba vymezení nových zastavitelných ploch.  

A-2 POŽADAVKY NA KONCEPCI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY  

Občanské vybavení a veřejná prostranství 
Požadavek na novou rozvojovou lokalitu občanského vybavení se týká pozemku p.č. 604 
k.ú. Neratov. Tento pozemek má být nově využíván ke sportovním účelům a pro související 
stavby technické a dopravní infrastruktury.  
Umístění drobných staveb občanského vybavení spojené např. s bydlením je řešeno v ÚP 
Neratov. 
Stávající veřejná prostranství budou zachována. Změna ÚP Neratov by měla určit způsob 
organizace výstavby v navržených zastavitelných plochách především s ohledem na § 7 
Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

Dopravní infrastruktura 
Dle ZÚR Pk leží severovýchodní cíp území obce v nezastavitelném koridoru veřejně 
prospěšné stavby (VPS) D09 pro umístění stavby přeložky silnice I/36 Lázně Bohdaneč. 
Tento koridor byl vymezen a zpřesněn v Územním plánu Lázně Bohdaneč, jako plocha pro 
dopravní infrastrukturu silniční v šířce 150 m. Celou šíři koridoru 300 m zajišťuje Územní 
plán Lázně Bohdaneč formou územní rezervy. Tato územní rezerva přesahuje do výše 
uvedeného severovýchodního cípu území obce Neratova a je nutné ji takto v územním 
plánu vymezit.  
Dále je zapotřebí řešit zpřístupnění ploch požadovaných ve změně ÚP Neratov – plocha 
občanského vybavení na pozemku p.č. 604 a zajištění obslužnosti pro stávající plochu 
technické infrastruktury – specifické využití(TX). Projektant prověří, zda vymezením výše 
uvedených ploch bude stanovená koncepce dopravy územního plánu vyhovující. 
Koncepce řešení dopravy v klidu bude změnou ÚP Neratov respektována. 
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Technická infrastruktura 
Koncepce technické infrastruktury stanovená v územním plánu zůstane zachována.  
Do koncepce zásobování požární vodou projektant zapracuje, že budou přednostně 
využívány místní zdroje v souladu s ČSN EN 805 Vodárenství, příl.A5 k 5.3.2 a zákonem 
č.64/2014, o požární ochraně, §29. Pro zajištění soběstačnosti v zajištění požární vody 
bude potřeba doplnit a udržovat požární nádrže, toky a rybníky a tyto zřizovat v nově 
zastavovaných územích. 
V nově řešené lokalitě (změna pozemku p.č. 604 k.ú. Neratov do plochy občanského 
vybavení –sportovní účely) nutno zřídit, udržovat a provozovat požární nádrž s odpovídající 
kapacitou. Možno využít jiný stávající a kapacitně vyhovující zdroj požární vody (mimo 
vodovodu pro veřejnou potřebu). Pro požární nádrž či jiný obdobný zdroj bude vypracován 
režim využívání jako zdroje požární vody. 
Do koncepce odvádění dešťových vod bude doplněno, že dešťové a balastní vody lze 
likvidovat i přímo na dotčeném pozemku (např.zasakováním), tzn. mimo systém kanalizace 
pro veřejnou potřebu. 
Odvádění a zneškodňování odpadních vod je řešeno realizací oddílné splaškové kanalizace  
s čerpáním přes sídlo Dědek dále do Živanic, odtud do města Lázně Bohdaneč, a tím 
společně na ČOV Semtín. Tato koncepce stanovena v územním plánu je v souladu s PRVK 
Pardubického kraje.  
Požadavek obce pro prověření možnosti vybudování kořenové čističky nebo odkanalizování 
odpadních vod v obci Neratov a Novisko (gravitační nebo tlaková kanalizace) je záměrem 
obce připravit územní plán pro obě varianty možného řešení; jedna je v souladu s PRVK a 
druhá bude možná pouze za podmínky odsouhlasení zastupitelstva Pardubického kraje.   

Nakládání s odpady 
Systém odstraňování odpadů je v řešeném území stabilizovaný, nejsou známy žádné další 
požadavky nad rámec stávajícího systému. Zakládání nových skládek se v řešeném území 
nepředpokládá.  

A-3 POŽADAVKY NA KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

V současné době byla vydána aktualizace č. 1 ZÚR Pk s nabytím účinnosti dne 7. 10. 2014, 
která v případě obce Neratov nestanovuje žádné další nové úkoly či požadavky. 
Územím obce prochází dvě osy nadregionálního biokoridoru (NRBK) K72 Polabský luh - 
Bohdaneč a regionální biocentrum RBC9007 Neratov, které jsou převzaty ze ZÚR Pk. Celé 
území obce je součástí ochranné zóny biokoridoru nadregionálního významu K72. 
V dokumentaci ZÚR Pk je nadregionální biokoridor K72 vymezen jako veřejně prospěšné 
opatření (VPO) U02, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. V ÚP Neratov 
právo vyvlastnění pro K72 vymezeno není; v odůvodnění územního plánu je konstatováno, 
že prvky ÚSES jsou relativně funkční. S ohledem na výše uvedené a také s ohledem na 
skutečnost, že v obci jsou již zpracované komplexní pozemkové úpravy, je nutno zvážit 
případnou potřebu vymezení VPO s právem vyvlastnění.     
Některé pozemky (p.č. 649, 653, 413/7, 365/15), pro které  žádá obec možnost jejich 
zařazení pro výstavbu kořenové čističky nebo odkanalizování odpadních vod, pro septik 
nebo sběrnou jímku leží v ploše nadregionálního biokoridoru K72. Projektant tento 
požadavek prověří především s ohledem na podmínku, že stavby v budoucnu v území 
umístěné musí být prostorově rozmístěny tak, aby nevyvolávaly tlak na omezení plné 
funkce biokoridorů a biocenter a porostů je tvořících (jedná se především o dostatečnou 
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vzdálenost staveb od okraje lokalit USES tak, aby nebylo nutno kácet současné i budoucí 
vzrostlé dřeviny z důvodů ohrožení staveb při jejich vývratu). 

A-4 POŽADAVKY NA OCHRANU HODNOT ÚZEMÍ 

Návrh změny ÚP Neratov musí zachovat a respektovat přírodní, kulturní, urbanistické a 
civilizační hodnoty řešeného území. 

Přírodní hodnoty 
Přírodní hodnoty území nebudou změnou ÚP dotčeny, krajinný ráz nebude zhoršen. Řešené 
území nezasahuje do žádné CHKO, ani do lokalit soustavy NATURA 2000 – ptačí oblast či 
evropsky významná lokalita.  

Urbanistické, kulturní a civilizační hodnoty 
Návrhem budou zachovány urbanistické hodnoty území a charakter zástavby. 

Celé řešené území je územím s archeologickými nálezy, z této skutečnosti pro stavebníky 
vyplývá zákonná oznamovací povinnost podle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona 
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. a povinnosti umožnit na dotčeném území 
archeologický výzkum. 
Změna ÚP Neratov bude chránit prostředí ploch bydlení, také s ohledem na rozvoj území 
úměrný velikosti a významu sídla.  

Ostatní hodnoty území, které budou respektovány 
Při zpracování změny ÚP je nutné dodržet zásady ochrany zemědělského půdního fondu dle 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 
bude zpracován v souladu s požadavky dotčeného orgánu uvedenými v přiložené tabulce 
„Vyhodnocení projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Neratov“ (p.č. 6).  
U požadavku obce Neratov na prověření průběhu trasy místní komunikace, která leží na 
pozemcích p.č. 494/10 a části pozemku p.č. 197 k.ú. Neratov (lesní pozemek) a nápravu 
dle skutečného stavu, se bude jednat pravděpodobně o zásah do lesního pozemku (viz. 
příloha č. 2). S ohledem na tuto skutečnost je nutné s odkazem na § 14 odst. 1 zákona o 
lesích navržené řešení v případě záboru PUPFL zdůvodnit. Plánování jiného využití lesních 
pozemků než je plnění funkcí lesa je možné jen v nezbytně nutných případech, musí být 
náležitě odůvodněno a je nutno postupovat podle povinností stanovených § 13 lesního 
zákona, kde jsou přímo stanoveny povinnosti při využití lesních pozemků k jiným účelům 
než je plnění funkcí lesa.  

B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ 
JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT 

Severovýchodní cíp území obce leží v nezastavitelném koridoru veřejně prospěšné stavby 
(VPS) D09 dle ZÚR Pk pro umístění stavby přeložky silnice I/36 Lázně Bohdaneč. Tento 
koridor byl vymezen a zpřesněn v Územním plánu Lázně Bohdaneč, jako plocha pro 
dopravní infrastrukturu silniční v šířce 150 m. Celou šíři koridoru 300 m zajišťuje Územní 
plán Lázně Bohdaneč formou územní rezervy. Tato územní rezerva přesahuje do výše 
uvedeného severovýchodního cípu území obce Neratova a je nutné ji v územním plánu 
vymezit jako územní rezervu. 
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C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPALTNIT VYVLASTNĚNÍ 
NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

Dle aktualizace ZÚR Pk leží severovýchodní cíp území obce v nezastavitelném koridoru 
veřejně prospěšné stavby (VPS) D09 dle ZÚR Pk pro umístění stavby přeložky silnice I/36 
Lázně Bohdaneč. Tento koridor byl vymezen a zpřesněn v Územním plánu Lázně Bohdaneč, 
v šířce 150 m. Celou šíři koridoru 300 m zajišťuje Územní plán Lázně Bohdaneč formou 
územní rezervy. Tento koridor v severovýchodním cípu území obce Neratova je nutné uvést 
do souladu se ZUR Pk.  
Územím obce prochází dvě osy nadregionálního biokoridoru (NRBK) K72 Polabský luh - 
Bohdaneč a regionální biocentrum RBC9007 Neratov, které jsou převzaty ze ZÚR Pk. Celé 
území obce je součástí ochranné zóny biokoridoru nadregionálního významu K72. 
V dokumentaci ZÚR Pk je nadregionální biokoridor K72 vymezen jako veřejně prospěšné 
opatření (VPO) U02, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. V ÚP Neratov 
právo vyvlastnění pro K72 vymezeno není; v odůvodnění územního plánu je  konstatováno, 
že prvky ÚSES jsou relativně funkční. S ohledem na výše uvedené a také s ohledem na 
skutečnost, že v obci jsou již zpracované komplexní pozemkové úpravy, je nutno zvážit 
případnou potřebu vymezení VPO s právem vyvlastnění.     
Vymezení dalších VPS, VPO či asanací ve změně ÚP Neratov není požadováno. Požadavky 
na asanace se nepředpokládají. 

D. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, 
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI 

Zpracování územní studie není dle ÚP Neratov požadováno u žádné z vymezených ploch 
katastrálního území Neratov.  
Vzhledem k velikosti vymezených zastavitelných ploch v ÚP Neratov projektant navrhne, 
jak bude řešen způsob rozhodování v těchto plochách; bude zvážená možnost požadavku 
pro zpracování územní studie, nebo dohody o parcelaci. V opačném případě uvede min. 
podmínku zpracování zastavovací studie, a uvede zásadní podmínky pro řešení způsobu 
zástavby.   
Návrh změny ÚP Neratov prověří, zda nevzniknou další možné požadavky pro podmínku 
zpracování územní studie, regulačního plánu nebo dohodu o parcelaci. 

E. POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ 

Požadavek se neuplatňuje. 

F. POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ 
OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ, 

Návrh změny č. 2 ÚP Neratov bude zpracován v souladu s platnou legislativou na úseku 
územního plánování, zejména se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhláškou 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentací a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů. 
Navrhovaná změna územního plánu nezakládá požadavek na variantní řešení. Změna bude 
zpracována digitálně dle metodiky MINIS. 
Změna bude vydána v rozsahu měněných částí ÚP Neratov. 
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Požadavky na opravu zřejmých nesprávností v ÚP Neratov: 

• prověřit soulad výkresové a textové části ÚP 
o plocha P7 uvedena pouze v textové části str. 11 
o plocha Z15 uvedena pouze v textové části str. 14 

- další požadavky  

o doplnit vysvětlení pojmu „míra využití (zastavění)“ 
o upravit názvy kapitol v souladu s vyhl. č. 500/2006 Sb. 

Návrh bude obsahovat zejména: 
A) Textová část   

B) Grafická část (výřezy dotčeného území) 

- výkres základního členění území     m 1 : 5 000 
- hlavní výkres        m 1 : 5 000 
- výkres koncepce technické infrastruktury    m 1 : 5 000 
- výkres VPS        m 1 : 5 000 

Odůvodnění územního plánu: 

A) Textová část   

B) Grafická část  

- koordinační výkres       m 1 : 5 000  
- výkres předpokládaných záborů půdního fondu    m 1 : 5 000  

Poznámka: 

Uvedený rozsah dokumentace je minimální. Dokumentace může být případně doplněna 

o další výkresy, jejichž věcný obsah musí být shodný s ostatní dokumentací. 
 

Návrh vč. odůvodnění bude vyhotoven v následujícím počtu výtisků: 

o pro společné jednání: 
 2x dokumentace v listinné podobě 
 2x v digitální podobě na CD nosiči (ve formátu pdf pro presentaci na internetu)  

o pro veřejné projednání: (po případné úpravě) 
 2x dokumentace v listinné podobě 
 2x v digitální podobě na CD nosiči (ve formátu pdf pro prezentaci na internetu)  

o čistopis návrhu 
 4x v listinné podobě 
 2x v digitální podobě na CD nosiči (ve formátu pdf pro prezentaci na internetu) 
 2x v digitální podobě na CD nosiči (ve formátu SHP nebo DWG) 

 

Právní stav 

Dokumentace právního stavu bude odevzdána dle § 55 odst. 5 stavebního zákona ve 
čtyřech výtiscích a 2x v digitální podobě na CD nosiči (ve formátu pdf pro prezentaci na 
internetu). 
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G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Do řešeného území nezasahuje žádná z lokalit soustavy NATURA 2000 – ptačí oblast či 
evropsky významná lokalita. 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve stanovisku k 
návrhu zadání č.j. KrÚ 33354/2016/OŽPZ/TI ze dne 01. 06. 2016, dle ustanovení § 10i 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů došel k závěru, že k „Návrhu zadání 
změny č. 2 územního plánu Neratov" není požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí. 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve stanovisku k 
návrhu zprávy č.j. 34758/2016/OŽP/Pe ze dne 12. 05.2016, dle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů sdělil, že předložená 
koncepce nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti (dále jen PO) ani na 
evropsky významné lokality (dále jen EVL).  
Agentura ochrany přírody ČR, Regionální pracoviště Východní Čechy, Oddělení Správa 
Chráněné krajinné oblasti Železné hory (dále jen „Správa CHKO") jako orgán ochrany 
přírody ve svém stanovisku k návrhu zprávy zn. 1363/ZH/2016 ze dne 14.06.2016, dle § 45i 
zákona č. 114/1992 Sb. uvedla, že uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na 
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti. 
Uplatněné požadavky na změnu UP nevyvolají potřebu zpracování vyhodnocení vlivů na ŽP. 
Na základě těchto skutečností Změna nevyvolá požadavek vyhodnocení VURU dle přílohy 
č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentací a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.  
 
 
Příloha Pokynů pro zpracování návrhu změny č. 2 ÚP Neratov v rozsahu zadání změny: 
 

Č. 1 Vyhodnocení projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Neratov 
Č. 2 Návrh geometrického plánu pro rozdělení pozemku p.č. 197 k.ú. Neratov 


