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A     TEXTOVÁ ČÁST 
 
 

 
 
 

 
1. V řešeném území obce Čepí s rozlohou 248,1 ha a počtem obyvatel 413 osob 

k 1.1.2013 je vymezeno tímto územním plánem jedno zastavěné území k 1.1.2014. 

 

 

B1 ZÁSADY KONCEPCE ROZVOJE OBCE 
 
2. Obec Čepí se bude rozvíjet jako samostatné sídlo ve vyváženém vztahu obytné a 

výrobní funkce. Rozvoj bude limitován na západní hraně silnicí III/32228. Chráněny 
budou veškeré prvky zeleně v území, rozvíjena bude rekreační plocha u potoka 
Dubanka.  

3. Centrum obce bude orientováno k soustředění občanské vybavenosti. Zachovány jsou 
výrobní funkce v centru obce s podmínkou minimalizace jejich vlivu na obytnou 
zástavbu.  

4. Rozvoj výrobních ploch je orientován ve vazbě na stávající výrobní areál a jako prvek 
oddělující obytnou zástavbu od komunikace III 32 228 na západě.  

 

B2   OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 
 

5. Na území obce se nevyskytují nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním 
seznamu nemovitých kulturních památek ani registrované významné krajinné prvky a 
památné stromy.  

6. Ze zákona je významným krajinným prvkem vodní tok Dubanka.  

7. Jako významné hodnoty jsou stanoveny – zeleň na návsi s kapličkou, památník padlým 
v 1. světové válce včetně okolní zeleně, křížek u silnice na Jezbořice, architektura 
průčelí hlavní budovy statku č.p. 22  

Stavební činnosti a změny v území musí být řešeny tak, aby nebyly tyto hodnoty 
poškozeny.  

8. Celé území je z hlediska archeologického považováno za území s archeologickými 
nálezy. Při přípravě staveb je nutné postupovat podle platných zákonných předpisů a 
chránit archeologické situace.  

9. Řešené území se nachází v ochranném pásmu vzletových a přistávacích prostorů 
letiště Pardubice. Omezení civilní výstavby je řešeno vydaným územním rozhodnutím 
č.j.USO 444/98/Vg, vydaném Magistrátem města Pardubice dne 25.6.1998. Střechy 

A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANA A 
ROZVOJ JEHO HODNOT 
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objektů budou matové. Maximální výška staveb ve vodorovné rovině je max. 264,00 
m.n.m. 

 

10. V řešeném území se nachází ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku 
letiště Pardubice. Veškerá výstavba podléhá posouzení z hlediska výšky a možného 
ovlivnění funkce radiolokačního prostředku.   

 

 
 

C.1 URBANISTICKÁ KONCEPCE 
  
11. Obec se bude rozvíjet soustředně ke svému centru. Charakter obce je příměstský 

s možností umístění staveb v duchu soudobé architektury městského typu.  

12. Ve stávající zástavbě bude stavební činnost směřována ke stmelení nesourodého 
výrazu v centru obce. Zapojeny do urbanistické struktury budou objekty bytových 
domů, zejména citlivým řešením fasád a doplněním vysoké zeleně.  

13. Případné stavební úpravy výrobního areálu BOCO v centru obce budou řešeny kvalitní 
architekturou doplňující centrum obce.  

14. Nová obytná výstavba je navržena v rozvojových lokalitách Z1, Z2, Z3. Pro lokalitu Z2 
je podmínkou vstupu do území vypracování územní studie. Ve studii kromě 
technických vazeb infrastruktury a dopravy bude navržena koncepce prostorového 
řešení, tj. budou stanoveny parametry charakteru objektů tak, aby byla zajištěna 
ucelenost výrazu lokality. Funkční plocha bydlení umožňuje umístění objektů pro 
podnikání včetně nerušících výrobních činností.  

15. Plochy pro výrobu jsou navrženy v lokalitě Z5 jako rozšíření stávajícího areálu výroby a 
v ploše Z6 pro možnost umístění zemědělské výroby.  

16. Pro rozvoj krátkodobé rekreace je navrženo rozšíření stávající plochy sportu a 
rekreace na podél potoka Dubanka.  

17. Na jihozápadním okraji obce je navržena jedna lokalita přestavbového území, kde je 
původní účel bydlení nahrazen funkcí drobné výroby.  

 

C.2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY 
  
18. Na řešeném území jsou vymezena tato nová zastavitelná území.  

 
Plocha 
číslo 

Plocha 
způsob využití 

Podmínky 
realizace 

Výměra 
ha 

Poznámka 

Z1 Bydlení v RD 
venkovské 

 0,8204 Převzato 
z platné 
ÚPD 

Z2 Bydlení v RD 
venkovské 

Územní studie 4,4876 Převzato 
z platné 

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A 
SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 
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Plocha 
číslo 

Plocha 
způsob využití 

Podmínky 
realizace 

Výměra 
ha 

Poznámka 

ÚPD 
Z3 Bydlení v RD – 

venkovské 
 0,1955 

 
Převzato 
z platné 
ÚPD 

Z4 Zrušeno z důvodu 
ochrany ZPF 

   

Z5 Výroba skladování – 
lehký průmysl  
specifický 

 5,0300 Převzato 
z platné 
ÚPD 

Z6 Výroba a skladování 
Zemědělská výroba 

 1,8803 Převzato 
z platné 
ÚPD 

Z7 Zrušeno z důvodu 
ochrany ZPF 

   

Z8 Zrušeno z důvodu 
ochrany ZPF 

   

Z9 Zrušeno z důvodu 
ochrany ZPF 

   

 
 
19. Na řešeném území jsou vymezena tato území přestavby.  

 
 
 
 
 

 

C.3 VYMEZENÍ PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ 
 
20. Na řešeném území je vymezena tato plocha změn v krajině.  

 
 
 
 

C.4 VYMEZENÍ PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV 
 
21. Na řešeném území jsou vymezeny tyto plochy územních rezerv.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Plocha 
číslo 

Plocha 
způsob využití 

Podmínky 
realizace 

Výměra 
ha 

Poznámka 

P1 Výroba a skladování- 
drobná a řemeslná 
výroba 

 0,2708  

Plocha 
číslo 

Plocha 
způsob využití 

Podmínky 
realizace 

Výměra 
ha 

Poznámka 

K1 Veřejná prostranství  0,061  

Plocha 
číslo 

Plocha 
způsob využití 

Podmínky 
realizace 

Výměra 
ha 

Poznámka 

R1 Bydlení v RD – 
venkovské 

 0,9121 Převzato 
z platné 
ÚPD 
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C.5 SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ 
   
22. Základní kostrou sídelní zeleně jsou plochy navazující na biokoridor podél potoka 

Dubanka, procházející celým zastavěným územím obce. Plochy jsou navrženy k využití 
pro sport a rekreaci se zdůrazněním přírodního charakteru území a návaznosti pěších 
tras na doprovodnou zeleň vodního toku. Jsou zařazeny do ploch ZP – zeleň přírodní.  

23. Malé  plochy veřejně přístupné zeleně na obecních pozemcích, situované zejména 
v historickém centru obce. Jsou zařazeny do ploch ZV – zeleň veřejná. 

24. Zeleň, tvořící barieru mezi funkcemi bez další společenské funkce, je vymezena jako 
plocha ZS – zeleň soukromá a vyhrazená. Bude sloužit jako soukromá zahrada bez 
možnosti výstavby obytných staveb.  

25. Zeleň zahrnutá do zastavitelného území, sloužící jako pohledová a hluková bariera, je 
vymezena jako plocha ZO – zeleň ochranná a izolační. Je situovaná ke stávajícím i 
navrhovaným areálům výroby a skladování. 

26. Zeleň biocentra je vymezena jako– plocha smíšená nezastavěného území přírodní a 
zemědělská NSpz  

27. Plocha lesního charakteru na jižním okraji obce, s prostorem pro ukládání biologického 
odpadu, je navržena jako NSlr - plocha smíšena nezastavěného území lesní, rekreační 

28. Jako součást lokality Z2 je vymezena ucelená plocha zeleně jako zeleň veřejná 
v rozloze 2000 m2. 

 

 

D.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
  
29. Silnice III/32 228 bude respektována jako průjezdná s jedním nebo  dvěma 

napojovacími body obce. Ostatní nemovitosti nebudou z této komunikace připojeny.  

30. Hlavním napojovacím bodem obce je křižovatka silnice III/32 228 a III/32 231 na 
Jezbořice. Napojení silnice III/32 229 na silnici III/32 228 je dopravní závadou. 
V případě dalšího rozvoje obce směrem jižním bude řešena úprava tohoto napojení 
křižovatkou tvaru T nebo bude jižní část komunikace III/32229 zaslepena.  

31. Rozvojová lokalita Z2  bude napojena na síť místních komunikaci propojením dvou 
vjezdů do území nebo jedním kapacitním vjezdem z východní strany.  

32. Dopravní řešení jednotlivých lokalit musí umožňovat napojení všech pozemků.  

33. Doprava v klidu bude řešena v souladu s právními předpisy u jednotlivých cílů dopravy. 
Veřejné parkoviště bude upraveno u obecního úřadu a u plochy OS.  

34. Vymezené cyklistické stezky se v území neuvažují. Při stavebních úpravách budou 
respektovány cyklistické trasy 4182- Pardubice – Heřmanův Městec a dále cyklotrasa 
místního významu na obec Dřenice. Cyklistická trasa na Heřmanův Městec 
předpokládá vybudování spojovací komunikace mezi obcemi Čepí a Rozhovice. Ideové 
propojení je vyznačeno v návrhu územního plánu. Umístění cesty je nutno upřesnit 
vyhledávací studií.  

 

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ 
PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ 
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D.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
 
35. Strategie rozvoje 

• Řešení jednotlivých složek technické infrastruktury v územním plánu je navrženo 
jako závazné v koncepci a orientační v konkrétním uspořádání.  Zakreslení sítí je 
schematické vzhledem k měřítku a čitelnosti výkresů. Trasy sítí budou upřesněny 
v projektové dokumentaci.  

• Při vstupu do území a zejména při zpracování územní studie jednotlivých 
zastavitelných území musí být zajištěna návaznost sítí technické infrastruktury pro 
potřeby celého území.  Trasy a kapacity jednotlivých sítí musí být připraveny 
s napojovacími body pro závislé území.  

• Sítě budou umisťovány přednostně na veřejně přístupných pozemcích. Sítě včetně 
kanalizačních stok umisťovat, pokud to technické podmínky dovolí,  mimo těleso 
silnic III třídy.  

 
36. Kanalizace 

• Koncepce rozvoje kanalizační sítě je zakreslena na výkrese č. B3a.  
• Zachována bude stávající koncepce oddílné kanalizace s postupným doplňováním 

dešťových stok.  
• Nová zastavitelná území budou řešena oddílnou kanalizací s napojením na 

stávající řady.  
 

37. Vodovod 

• Koncepce rozvoje vodovodní sítě je zakreslena na výkrese č. B3a. Vodovodní síť i 
zdroj pitné vody jsou dostatečné pro plánovaný rozvoj území.  

• Při návrhu jednotlivých lokalit bude zajištěno zokruhování vodovodní sítě.  
• Jako zdroj požární vody bude primárně sloužit požární nádrž u potoka Dubanka.  

 
38. Elektrorozvody 

• Vrchní vedení VN elektro a stávající trafostanice jsou zakresleny na výkrese B3b. 
Zásobování elektrickou energií je dostatečně kapacitní i pro plánovaný rozvoj. 
Návrh nové trafostanice západně od lokality Z6 je orientační a bude upřesněn 
podle skutečných požadavků na elektrický příkon.  

• Rozvody VN v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny kabelovým 
rozvodem a přednostně kompaktními trafostanicemi.  

 
39. Plynovody 

• Stávající trasy VTL plynovodu s ochrannými a bezpečnostními pásmy jsou 
zakresleny na výkrese B3b.  Zakreslena jsou ideová místa napojení nových lokalit 
na stávající plynovodní řady.  
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D.3 UKLÁDÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ 
 

40. Ukládání a zneškodňování odpadů se řídí plánem odpadového hospodářství obce 
Čepí.  

41. Umístění sběrného dvoru je možné v plochách výroby VL a VLx 

 

 

E.1 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ 
PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNU V JEJICH 
VYUŽITÍ 

 
42. Nezastavěné území obce je rozděleno na následující krajinné funkční plochy, pro které 

jsou stanoveny regulativy pro využití území: 

 
Plochy zemědělské (NZ) – plochy s přírodními a terénními podmínkami pro převažující 
funkci zemědělskou, které nejsou limitovány jinými funkcemi. V území vyplňují tyto plochy 
převážnou část katastru;  
Plochy smíšené nezastavěného území (NS) - plochy s polyfunkčním využitím území, kde 
žádná funkce není výrazně dominantní, přírodní ekosystémy jsou v rovnocenném postavení 
s hospodářským využíváním. V územním plánu tyto plochy zahrnují zejména plochy niv 
vodních toků v návaznosti na prvky systému ekologické stability krajiny. V řešeném území 
jsou ve smíšených plochách zastoupeny následující funkce: 
p – funkce přírodní – ochrana prvků krajiny doplňující chráněná území podle zákona o 
ochraně přírody a krajiny a prvky vymezeného územního systému ekologické stability a 
dalších ekologicky cenných území, nutnost posílení krajinotvorné funkce;   
z – zemědělská – plocha pro hospodářskou činnost 
l -   funkce lesní – plocha pro ochranu zeleně charakteru lesa 
r – funkce rekreační – plocha krajinné zeleně pro oddychový čas 
 
 
Plochy vodní a vodohospodářské (W) v  řešeném území jsou zastoupeny Dubankou a 
Máteřovským potokem, požární nádrží na jižním okraji obce a rybníkem v bývalé cihelně.  
 
43. Další navrhovaná opatření:  

 
- doplnění mimolesní zeleně (interakční prvky) v podobě liniové zeleně podél polních 

cest a vodotečí či remízků, ozelenění dřevinami přirozeného charakteru; 

E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ 
PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH 
VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, 
PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, 
OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ 
LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 
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- obnova tradice solitérních stromů v krajině jako orientačních bodů, zviditelnění hranic 
pozemků, k drobným sakrálním objektům apod. s využitím dlouhověkých dřevin (lípa, 
dub, javor, třešeň ptačí) , ochrana stávajících solitérních dřevin v krajině;  

- doplnění izolační zeleně k  stávajícím i navrhovaným areálům zemědělské a 
průmyslové výroby situovaným na okraji zastavěného území obce i ve volné krajině;  

- řešit  rekultivaci skládky a převod a úpravu bývalé skládky TKO v lokalitě Stezkovský 
do formy rekreačního lesa  

 

E.2 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
 

44. Územní plán vymezil s upřesněním skladebné prvky ÚSES lokálního významu – plochy 
biocenter a trasy biokoridorů, které budou respektovány. Bude respektován ochranný 
režim pro ÚSES stanovený územním plánem. 

 
Dle nadřazené krajské dokumentace (ZÚR Pk) se v území nevyskytují prvky R-NR 

ÚSES.  Prvky lokálního ÚSES byly vymezeny na základě generelů ÚSES a ÚAP Pardubicko. 
V řešeném území se jedná o 1 biocentrum a 4 biokoridory: 

 
Biokoridor č.12 Dubanka včetně vloženého LBC 13 na hranici s k.ú. Dubany 
Biokoridor č.7 a biokoridor č. 10 vymezený od Duban sz.směrem k Mateřovskému 

potoku 
Biokoridor č.9 vedený po Mateřovském p. v úseku procházejícím řešeným územím 
 
Budou respektovány interakční prvky v podobě liniových prvků v území (polní cesty, 

hráz poldru, meze a pod). 
 

45. Lokální biokoridory, které je nutno založit, mají územním plánem stanoveny koridory, 
které usnadní pozdější vymezení v rámci projektů ÚSES či KPÚ s ohledem na 
podmínky v terénu, vlastnické vztahy apod.  Tyto části zahrnují plochy zemědělské – 
(NZ). Po zpracování projektů ÚSES, nebo po schválení komplexních pozemkových 
úprav, kde budou tyto prvky jednoznačně územně vymezeny, budou plochy využívány 
v režimu ploch NP.  

46. V zástavbě náleží prvky ÚSES do ploch zeleně přírodního charakteru – ZP. Plochy 
zastavěné ležící v koridoru ÚSES budou využívány ke stávajícímu účelu včetně 
povolení stavební činnosti. V případě zániku stávající funkce budou plochy využity pro 
umístění ploch ZP.  

47. Plochy prvků ÚSES a plochy NSzp vymezené tímto územním plánem kromě výše 
uvedeného jsou nezastavitelné. Pozemky ZP v zastavěném území ležící v prvcích 
ÚSES nebudou oplocovány; výjimku lze udělit pouze v nezbytně nutných případech 
(výběh chovaných zvířat a pod.)  

48. Na plochách ÚSES a v jejich blízkosti je nutno vyloučit činnosti, které by mohly vést 
k ochuzení druhové bohatosti a snížení ekologické stability. Veškeré zásahy musí být 
koordinovány s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny. 
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E.3 PROSTUPNOST KRAJINY 
  
49. Zlepšení prostupnosti krajiny spočívá v obnově cestní sítě, v budoucnu nutno zajistit 

v souvislosti s návrhem komplexních pozemkových úprav,  vhodné kombinovat 
s liniovými prvky ÚSES. Cestní síť je doplněna doprovodnými porosty.  

50. Prostupnost krajiny je zajištěna podél stávajících komunikací. V ose sever jih je vhodné 
umožnit prostupnost návazností komunikace podél západního okraje rozvojové plochy 
Z5 na katastrální území Dubany. Ve směru na Rozhovice je vhodné řešit propojení 
cest mezi obcemi. Ideově je záměr vyznačen na hlavním výkrese územního plánu.  

 

E.4 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 
 

51. Protierozní opatření vůči vodní a větrné erozi, jsou zároveň důležitá z hlediska 
ekologického a krajinářského, sledují posílení ekologické stability území. Soubor 
protierozních opatření zahrnuje z hlediska krajiny: 

- zatravnění či zalesnění ploch jako posílení a realizace prvků ÚSES 
- doplnění liniových prvků (meze, polní cesty), ozelenění protierozních liniových prvků 
provádět pouze dřevinami přirozeného charakteru; 
-   revitalizační opatření upraveného úseku toků včetně ochranného zatravnění nivy 
proti splachům půdy, 
- způsob šetrného hospodaření na zemědělských pozemcích, dále v kombinaci se 
zatravňovacími pásy a průlehy;  
- v rámci zastavitelných ploch budou přijata opatření, aby odtokové poměry z povrchu 
urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní, tzn. aby 
nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů 

  

E.5 OCHRANA PŘED POVODNĚMI 
 

52. Záplavové území není v obci vyhlášeno.  

53. Jako řešení ochrany před záplavou je možné realizovat na jižním okraji obce suchý 
poldr.   

E.6 PODMÍNKY PRO REKREAČNÍ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY 
 

54. Vzhledem k nedostatku vhodných ploch ke krátkodobé rekreaci je při využivání území 
a nové výstavbě nutné chránit veškeré prvky zeleně v území, dále respektovat 
požadavek na umístění 1000m2 zeleně na 2 ha zastavěného území a současně se 
zástavbou realizovat kvalitní zeleň ve vymezených pásech ochranné zeleně.  

55. K rekreaci sportu bude rozvíjen stávající areál podél potoka Dubanka. 

56. Rekreační objekty individálního charakteru nebudou nově zakládány.  

E.7 VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 
 

57. V území je evidováno výhradní ložisko cihlářské hlíny na kterém je stanoveno 
rozhodnutím ONV OVÚP Chrudim č.j. Výst./1971-30-1314 ze dne 15.12.1971 
chráněné ložiskové území. Veškeré dobývací prostory v území byly zrušeny. Ložisko je 
vymezeno  ve výkrese č. B2. Na ploše, kde probíhala těžba je navržen rozvoj 
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výrobních ploch, ostatní plochy chráněného ložiskového území jsou v územním plánu 
zařazeny jako plochy zemědělské.  

58. Výstavba na plochách chráněného ložiskového území (například Z6) je podmíněna 
dodržením postupu dle zákona č. 44/1988 ve znění pozdějších předpisů nebo 
zrušením chráněného ložiskového území a odpisem zásob na těchto plochách.  

  

 
 

F.1 PŘEHLED TYPŮ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ  
A JEJICH OZNAČENÍ NA VÝKRESE 

 
59. Plochy: 

 
Bydlení v rodinných domech – venkovské     BV 
Občanského vybavení – veřejná infrastruktura    OV 
Občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení   OS 
Smíšené obytné-venkovské       SV 
Smíšené obytné-specifické       SX 
Dopravní infrastruktury silniční       DS 
Výroba a skladování – lehký průmysl      VL 
Výroba a skladování – lehký průmysl specifický    VLx 
Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba    VD 
Výroba a skladování - zemědělská výroba     VZ 
Veřejná prostranství        PV 
Zeleň veřejná         ZV 
Zeleň soukromá a vyhrazená       ZS 
Zeleň ochranná a izolační       ZO 
Zeleň přírodního charakteru       ZP 
Vodní a vodohospodářské       W 
Zemědělské         NZ 
Smíšené nezastavěného území                        NS 
 

F.2 PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ 

 
60. V urbanizovaném území lze umisťovat stavby, nebo provádět jejich změny a změny 

jejich využití, pokud je jejich funkce v souladu s podmínkami využití ploch.  

61. Území řešené územním plánem je rozděleno do funkčních ploch, pro něž je stanoveno 
hlavní využití, přípustné využití a nepřípustné využití.  

62. Stavby a činnosti, které jsou v souladu s hlavním využitím a jsou definovány jako 
přípustné využití, lze v území umisťovat, pokud jsou v souladu s obecně závaznými 
předpisy a právními rozhodnutími.  

63. Stavby a činnosti, které jsou definovány jako nepřípustné využití, nelze v území 
umisťovat 

F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
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64. Stavby a činnosti, které nejsou uvedeny jako přípustné nebo nepřípustné lze v území 
umístit, pokud jejich funkce není v rozporu s funkcí hlavní, jejich vliv v území nemůže 
funkci hlavní poškodit a umisťovaná funkce nebude v území převažující.  

65. U stávajících staveb, jejichž funkce není v souladu s plánem funkčního využití plochy, 
ve které leží, mohou být prováděny pouze udržovací práce. Jakékoli stavební úpravy, 
či stavební změny, stávající  stavby spočívající zejména v nástavbě, přístavbě, mohou 
být prováděny pouze tehdy, pokud se v konkrétním případě neomezí funkční využití 
navazujících území, nedojde k zásadnímu navýšení objemu a kapacity stavby a její 
funkce, a  pokud  nevyžaduje zvýšené nároky na dopravní a technickou infrastrukturu. 
V opačném případě jde o stavbu nepřípustnou. 

66. Při umisťování staveb musí být zajištěna využitelnost navazujících území, jejich 
možnosti napojení dopravní a technické infrastruktury a efektivita urbanistického 
řešení.  K tomu slouží  územní studie. Pokud není pro území zpracována, posuzuje 
koncepci využití území a potřeby zajištění přístupnosti a návaznosti technické 
infrastruktury stavební úřad po projednání s pořizovatelem územního plánu.  

67. Při umisťování staveb výroby v plochách Z5 a P1 musí být prokázáno dodržení 
platných hygienických limitů hluku na hranici nejbližších stávajících i navržených ploch 
chráněného venkovního prostoru.  

68. Při umisťování staveb musí být na celém území obce respektována omezení daná 
ochranným pásmem vzletových a přistávacích prostorů letiště Pardubice a letištního 
radiolokačního prostředku. Veškerá nadzemní výstavba podléhá vyjádření Vojenské 
stavební a ubytovací správy Pardubice.  

69. Pokud je v území stanovena uliční a stavební čára, nebo ji stanoví územní studie, 
případně stavební úřad, je povinností stavebníka při návrhu umístění staveb tuto 
stavební a uliční čáru respektovat.  

70. Definice pojmů 

• Hlavní využití – definuje základní využití, pro které je území určeno. Stavby 
odpovídající charakteristice tohoto využití musí v území převládat 

• Přípustné využití – definuje konkrétní funkce, které jsou v území přípustné a jsou 
v souladu s hlavním využitím 

• Nepřípustné využití – definuje funkce, které v území nelze umístit 
• Nerušící výrobní činnost – výrobní činnost, jejíž negativní vliv na okolí nepřekročí 

vlastnické hranice stavebníka.  
• Výroba drobná a řemeslná – výrobní činnost a služby, jejíchž negativní vliv na 

okolí nepřekročí vlastnické hranice stavebníka, je charakteru malovýroby, obvykle 
živnostenského podnikání obyvatele obce,  s malým počtem zaměstnanců 

• Výroba lehká – výrobní činnost a služby, jejíchž negativní vliv na okolí nepřekročí 
hranice funkční plochy, vyloučeny jsou formy výroby a služeb, které mají 
významný vliv na okolí, zejména hutnické, chemické, skladování a zpracování 
odpadů stavební dvory apod.  

• Výroba průmyslová– výrobní činnost a služby, jejíchž negativní vliv na okolí 
mohou překročit hranice funkční plochy, prokázat je nutno splnění hygienických 
limitů na hranici obytné zástavby,  vyloučeny jsou formy výroby a služeb, které 
mají významný vliv na okolí, zejména hutnické, chemické, skladování a zpracování 
odpadů kromě inertních apod.  

• Pohotovostní ubytování – plochy pro ubytování, které slouží pouze příležitostně 
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71. Stanovení podmínek využití pro jednotlivé plochy 

 

BV BYDLENÍ - V RODINNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ       

 

Hlavní využití  

Bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro 
samozásobení 

 

Přípustné využití  

• rodinné domy s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení 
včetně doplňkových drobných staveb – v lokalitě Z2 je funkce podmíněna 
z hlediska ochrany před hlukem vůči průmyslové zóně nacházející se na 
východ od této lokality 

• podnikatelské aktivity nevýrobního charakteru   
• podnikatelské aktivity výrobního charakteru v rozsahu, kdy nebude negativní 

vliv přesahovat hranice okolní obytné zástavby 
• objekty občanské vybavenosti- zařízení školská, administrativní, správní, 

kulturní, sportovní 
• občanské vybavení komerční –obchodní prodej, služby nevýrobního 

charakteru  sloužící zejména pro obsluhu území  
• vedení nezbytných komunikací včetně odstavných stání, vedení 

cyklistických stezek.  
• stavby technické infrastruktury (vodovody, plynovody, rozvod elektro, 

telekomunikací, kanalizace) vč. nezbytných technických zařízení, 
trigonometrická síť a podobně 

• stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování komunálního odpadu  
• garáže v souvislosti s hlavní stavbou 
• dětská hřiště 
• vodohospodářské stavby  
• oplocení do výšky 1700mm.  
• fotovoltaické systémy jsou přípustné, pokud jsou umístěny na střešní 

konstrukci staveb.  
• plochy zeleně  

 
Nepřípustné využití  

• výroba a skladování průmyslu těžkého a lehkého 
• intenzivní zemědělská výroba 
• stavby a zařízení pro hromadné ukládání a odstraňování odpadů 
• hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla N2 a N3 
• objekty individuální rekreace 

 
Podmínky prostorového uspořádání  

• max. výška 2 nadzemní podlaží popřípadě s nízkým krovem nebo 1 nadzemní 
podlaží popřípadě s obytným podkrovím 

• maximální výměra pozemku pro 1 rodinný dům 2000m2 
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OV OBČANSKÉ VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA       

 

Hlavní využití  

Plochy občanské vybavenosti  
 

Přípustné využití  

• objekty občanského vybavení - zařízení školská, obchodní, administrativní, 
správní, kulturní, sportovní 

• občanské vybavení komerční – obchodní prodej 
• objekty rodinného bydlení 
• bytové domy 
• vedení nezbytných komunikací včetně odstavných stání, vedení cyklistických 

stezek.  
• stavby technické infrastruktury (vodovody, plynovody, rozvod elektro, 

telekomunikací, kanalizace) vč. nezbytných technických zařízení, 
trigonometrická síť a podobně 

• stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování komunálního odpadu  
• garáže v souvislosti s hlavní stavbou 
• dětská hřiště 
• vodohospodářské stavby  
• oplocení do výšky 1700mm.  
• fotovoltaické systémy jsou přípustné, pokud jsou umístěny na střešní 

konstrukci staveb.  
• plochy zeleně  

 
Nepřípustné využití  

• výroba a skladování průmyslu těžkého a lehkého 
• zemědělská výroba 
• objekty individuální rekreace 

 
 

Podmínky prostorového uspořádání  

• max. výška 2 nadzemní podlaží popřípadě s podkrovím 
 
 

OS OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ       

 

Hlavní využití  

Plochy a objekty pro sport a tělovýchovu 

 

Přípustné využití  

• stavby pro tělovýchovu a sport ( sportovní hřiště, sportovní haly, koupaliště, 
bazény) 

• šatny, klubovny, sociální zařízení  
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• občanské vybavení komerční –obchodní prodej, ubytování spojené 
s provozem sportoviště, stravování, služby nevýrobního charakteru – sloužící 
pro provoz nebo doplnění funkce sportovních zařízení 

• vedení nezbytných komunikací včetně odstavných stání, vedení cyklistických 
stezek.  

• stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, rozvod elektro, telekomunikací, 
kanalizace ) vč. nezbytných technických zařízení, trigonometrická síť a 
podobně 

• vodohospodářské stavby  
• vodní plochy po provedení biologického hodnocení lokality  
• oplocení do výšky 1700mm.  
• fotovoltaické systémy jsou přípustné, pokud jsou umístěny na střešní 

konstrukci staveb  
• stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování komunálního odpadu 
• drobná architektura 
• plochy zeleně  

 
 

Nepřípustné využití  

• bydlení kromě pohotovostního ubytování 
• výroba a skladování průmyslu těžkého a lehkého 
• zemědělská výroba 
• výroba drobná a řemeslná 
• rekreace individuální 

 
Podmínky prostorového uspořádání  

• maximální výška 10m nad terénem, kromě věžových staveb spojených 
s funkcí sportoviště 

 
 

SV PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ       

 

Hlavní využití  

nerušící výrobní činnost spojená s možností umístění bydlení 
 

Přípustné využití  

• výroba drobná a řemeslná 
• občanské vybavení veřejné infrastruktury – místního výnamu sloužící pro 

obsluhu území 
• občanské vybavení komerční – obchodní prodej, služby 
• rodinné domy s hospodářským a pěstitelkým  zázemím pro samozásobení 
• stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování komunálního odpadu 
• garáže v souvislosti s hlavní stavbou 
• stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování komunálního odpadu 
• hřiště 
• vedení nezbytných komunikací včetně odstavných stání, vedení cyklistických 

stezek.  
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• stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, rozvod elektro, telekomunikací, 
kanalizace) vč. nezbytných technických zařízení, trigonometrická síť a 
podobně 

• vodohospodářské stavby  
• oplocení do výšky 1700mm.  
• fotovoltaické systémy jsou přípustné, pokud jsou umístěny na střešní 

konstrukci staveb.  
• plochy zeleně 

 
Nepřípustné využití  

• výroba a skladování průmyslu těžkého  
• zemědělská výroba živočišná 
• rekreace 
 

Podmínky prostorového uspořádání  

• max. výška 2 nadzemní podlaží s podkrovím 
• výrobní objekty maximální v. 9 m, měřítko a materiálové řešení, které nebude 

narušovat prostorové vazby uvnitř zástavby 
 
 

SX PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - SPECIFICKÉ       

 

Hlavní využití  

nerušící výrobní činnost včetně výroby zemědělské, spojená s možností umístění 
bydlení 

 

Přípustné využití  

• výroba drobná a řemeslná 
• stávající živočišná i rostlinná výroba a skladování 
• rekonstrukce a přestavba stávajících objektů výroby v rozsahu nezvyšujícím  

zátěž  okolních pozemků negativními vlivy nad stávající mez, vždy však pouze 
v míře přípustné dle hygienických a ostatních právních předpisů. 

• občanské vybavení veřejné infrastruktury – místního výnamu sloužící pro 
obsluhu území 

• občanské vybavení komerční – obchodní prodej, služby 
• poskytování služeb pro agroturistiku ( ubytování, pohostinství, prodej 

farmářských produktů a další služby spojené s agroturistikou) 
• rodinné domy s hospodářským a pěstitelkým  zázemím pro samozásobení 
• stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování komunálního odpadu 
• garáže v souvislosti s hlavní stavbou 
• hřiště 
• vedení nezbytných komunikací včetně odstavných stání, vedení cyklistických 

stezek.  
• stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, rozvod elektro, telekomunikací, 

kanalizace) vč. nezbytných technických zařízení, trigonometrická síť a 
podobně 

• vodohospodářské stavby  
• oplocení do výšky 1700mm.  
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• fotovoltaické systémy jsou přípustné, pokud jsou umístěny na střešní 
konstrukci staveb.  

• plochy zeleně 
 

Nepřípustné využití  

• výroba a skladování průmyslu těžkého  
 

Podmínky prostorového uspořádání  

• max. výška 2 nadzemní podlaží s podkrovím 
• výrobní objekty maximální v. 9 m, měřítko a materiálové řešení, které nebude 

narušovat prostorové vazby uvnitř zástavby 
 
 

DS DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - SILNIČNÍ       

 

Hlavní využití  

Plochy silniční dopravy 

 

Přípustné využití  

• dopravní stavby včetně doprovodných objektů 
• silniční komunikace, cyklistické stezky, pěší komunikace 
• odstavná stání 
• zastávky 
• parkoviště 
• protihluková opatření 
• čerpací stanice pohonných hmot 
• drobné stavby související s hlavní funkcí  
• stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, rozvod elektro, telekomunikací, 

kanalizace) vč. nezbytných technických zařízení, trigonometrická síť a 
podobně 

• vodohospodářské stavby  
• plochy zeleně  

 
Nepřípustné využití  

• veškeré stavby a činnosti, které nesouvisí s hlavním využitím a nejsou 
uvedeny jako stavby přípustné 

 
Podmínky prostorového uspořádání  

• pouze přízemní objekty 
 

VL VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL       

 

Hlavní využití  
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Plochy výrobních areálů lehkého průmyslu, negativní vliv nad přípustnou mez 
nepřekračuje hranice vymezené funkční plochy 

 

Přípustné využití  

• lehká výroba 
• skladování 
• výrobní i nevýrobní  služby 
• stavby pro administrativu a provozní zařízení 
• pohotovostní ubytování  
• zdravotnické a školské zařízení spojené s hlavní funkcí 
• garáže  
• stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování komunálního odpadu 
• vedení nezbytných komunikací včetně odstavných stání, vedení cyklistických 

stezek.  
• stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, rozvod elektro, telekomunikací, 

kanalizace) vč. nezbytných technických zařízení, trigonometrická síť a 
podobně 

• vodohospodářské stavby  
• oplocení do výšky 1700mm.  
• fotovoltaické systémy jsou přípustné, pokud jsou umístěny na střešní 

konstrukci staveb.  
• plochy zeleně  

 
Nepřípustné využití  

• bydlení  kromě bytů služebních 
• individuální rekreace 
• občanská vybavenost 
• stavby průmyslové výroby s významným dopadem na životní prostředí 

 
Podmínky prostorového uspořádání  

• maximální výška objektů 10,5m, případné nezbytné věžové objekty budou 
posuzovány individuálně s ohledem na krajinný ráz 

 

VLX  VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL SPECIFICKÝ         

 

Hlavní využití  

Plochy výrobních areálů lehkého průmyslu, negativní vliv přesahující hranici 
vymezené funkční plochy.  
Umístění funkcí v lokalitě je podmíněno doložením nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z navržené plochy na hranicích stávajících i navržených 
ploch chráněných venkovních prostorů.  

 
 
 

Přípustné využití  

• výroba průmyslová 
• skladování 
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• výrobní i nevýrobní  služby 
• stavby pro administrativu a provozní zařízení 
• pohotovostní ubytování  
• garáže  
• stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování komunálního odpadu 
• vedení nezbytných komunikací včetně odstavných stání, vedení cyklistických 

stezek.  
• stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, rozvod elektro, telekomunikací, 

kanalizace) vč. nezbytných technických zařízení, trigonometrická síť a 
podobně 

• vodohospodářské stavby  
• oplocení do výšky 2000mm.  
• fotovoltaické systémy  
• plochy zeleně  

 
 

Nepřípustné využití  

• bydlení  kromě bytů služebních 
• individuální rekreace 
• občanská vybavenost 

 
Podmínky prostorového uspořádání  

• maximální výška objektů 12m, případné nezbytné věžové objekty budou 
posuzovány individuálně s ohledem na krajinný ráz 

• součástí staveb musí být řešení obvodové a areálové zeleně tak, aby byla 
zástavba začleněna do krajiny 

 
 

VD VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA       

 

Hlavní využití  

Malovýroba, řemeslná výroba a služby – negativní vlivy nepřesahují plochu 
jednotlivých činností, obvykle živnostenské podnikání obyvatel obce. Dodržení 
platných hygienických limitů hluku na hranici s obytnou zástavbou bude doloženo při 
řízení o umístění stavby 
 

Přípustné využití  

• drobná a řemeslná výroba 
• skladování 
• výrobní i nevýrobní  služby 
• bydlení majitelů a správců 
• maloobchodní zařízení 
• technické a provozní vybavení 
• garáže v souvislosti s hlavní stavbou 
• vedení nezbytných komunikací včetně odstavných stání, vedení cyklistických 

stezek 
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• stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, rozvod elektro, telekomunikací, 
kanalizace) vč. nezbytných technických zařízení, trigonometrická síť a 
podobně 

• vodohospodářské stavby  
• oplocení do výšky 1700mm.  
• fotovoltaické systémy jsou přípustné, pokud jsou umístěny na střešní 

konstrukci staveb.  
• plochy zeleně 
 

Nepřípustné využití  

• individuální rekreace 
• stavby průmyslové a zemědělské  výroby  
 

Podmínky prostorového uspořádání  

• maximální výška objektů 9 m 
• nepřípustné jsou halové objekty, vymykající se měřítkem a materiálem okolní 

zástavbě 
 

VZ VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA       

 

Hlavní využití  

 
Plochy a objekty pro zemědělskou výrobu rostlinnou i živočišnou 
Výstavba na plochách chráněného ložiskového území je podmíněna dodržením 
postupu dle zákona č. 44/1988 ve znění pozdějších předpisů nebo zrušením 
chráněného ložiskového území a odpisem zásob na těchto plochách. 
 
Přípustné využití  

• objekty zemědělské výroby 
• objekty skladování 
• vedení nezbytných komunikací včetně odstavných stání, vedení cyklistických 

stezek.  
• stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, rozvod elektro, telekomunikací, 

kanalizace) vč. nezbytných technických zařízení, trigonometrická síť a 
podobně 

• vodohospodářské stavby  
• vodní plochy po provedení biologického hodnocení lokality  
• oplocení do výšky 2000mm.  
• fotovoltaické systémy jsou přípustné, pokud jsou umístěny na střešní 

konstrukci staveb.  
• plochy zeleně  
• garáže 

 
 

Nepřípustné využití  

• bydlení   
• individuální rekreace 
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• občanská vybavenost 
 

Podmínky prostorového uspořádání  

• maximální výška objektů 12m, případné nezbytné věžové objekty budou 
posuzovány individuálně s ohledem na krajinný ráz 

 

PV VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ       

 

Hlavní využití  

Veřejná prostranství 

Přípustné využití  

• plochy veřejných prostranství 
• místní komunikace a chodníky 
• drobné objekty související s využitím ploch pro odpočivnou a reprezentativní 

funkci  
• mobiliář – lavičky, informační systémy, veřejná wc 
• přístřešky pro zastávky veřejné dopravy vedení nezbytných komunikací včetně 

odstavných stání, vedení cyklistických stezek.  
• stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, rozvod elektro, telekomunikací, 

kanalizace) vč. nezbytných technických zařízení, trigonometrická síť a 
podobně 

• vodohospodářské stavby  
• vodní plochy po provedení biologického hodnocení lokality   
• plochy zeleně  
• u lokality Z1 v případě zajištění přístupu k rodinným domům jiným způsobem 

je přípustné v ploše veřejných prostranství oplocení a využití jako ZS 
 

Nepřípustné využití  

• bydlení   
• výroba a skladování  
• zemědělská výroba 
• občanská vybavenost 
• individuální rekreace 

 
Podmínky prostorového uspořádání  

• pouze přízemní objekty do výšky 4 m 
 

 

ZV VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ       

 

Hlavní využití  

Plochy veřejně přístupné zeleně 

Přípustné využití  
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• objekty spojené s využitím parteru zeleně k odpočinku a rekreaci, drobná 
architektura  

• sportovně rekreační plochy 
• vedení nezbytných komunikací včetně odstavných stání, vedení cyklistických 

stezek.  
• stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, rozvod elektro, telekomunikací, 

kanalizace) vč. nezbytných technických zařízení, trigonometrická síť a 
podobně 

• vodohospodářské stavby  
• vodní plochy po provedení biologického hodnocení lokality  
• plochy zeleně  

 
 

Nepřípustné využití  

• bydlení   
• výroba a skladování  
• zemědělská výroba 
• občanská vybavenost   
• individuální rekreace 
• oplocení 

 
Podmínky prostorového uspořádání  

• pouze přízemní objekty do 25m2 a výšky do 4m 
 

ZS ZELEŇ – SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ       

 

Hlavní využití  

Plochy soukromé zeleně - zahrad 

Přípustné využití  

• hospodářské objekty spojené s využitím a údržbou ploch zeleně  
• vedení nezbytných komunikací včetně odstavných stání, vedení cyklistických 

stezek.  
• stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, rozvod elektro, telekomunikací, 

kanalizace ) vč. nezbytných technických zařízení, trigonometrická síť a 
podobně 

• vodohospodářské stavby  
• oplocení do výšky 1700mm.  
• plochy zeleně  

 
Nepřípustné využití  

• výroba a skladování  
• zemědělská výroba 
• občanská vybavenost 
• hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla 
• objekty individuální rekreace 
• stavby pro bydlení 
• stavby pro reklamu 
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Podmínky prostorového uspořádání  

• pouze přízemní objekty do 25m2 do výšky 4m 
 
 

ZO ZELEŇ OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ       

 

Hlavní využití  

Izolační zeleň 

 

Přípustné využití  

• stavební objekty zvyšující izolační schopnost zeleně, zejména z hlediska hluku 
• vedení nezbytných komunikací včetně odstavných stání, vedení cyklistických 

stezek 
• stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, rozvod elektro, telekomunikací, 

kanalizace) vč. nezbytných technických zařízení, trigonometrická síť a 
podobně 

• plochy zeleně 
 

Nepřípustné využití  

• bydlení   
• výroba a skladování  
• zemědělská výroba 
• občanská vybavenost 
• individuální rekreace 
 

Podmínky prostorového uspořádání  

• pouze přízemní objekty do výšky 4m 
• míra využití (zastavění) – max 10%  

 

ZP ZELEŇ PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU   

 

Hlavní využití  

Plochy významné krajinné zeleně, zejména biokoridory a biocentra územního 
systému ekologické stability 

Přípustné využití  

• plochy zeleně přirozené dřevinné skladby bez stavební činnosti 
• vodní plochy  
• sítě infrastruktury  
• pěší komunikace 
• křižující komunikace pro motorová vozidla 
• rekonstrukce stávajícího oplocení 
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Nepřípustné využití  

• Ostatní výstavba kromě přípustné 
 

Podmínky prostorového uspořádání  

• pouze přízemní objekty do výšky 4m 
 
 

 W PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ       

 

Hlavní využití  

Plochy pro nakládání s vodami 

Přípustné využití  

• koryta vodních toků a nádrží 
• stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, rozvod elektro, telekomunikací, 

kanalizace ) vč. nezbytných technických zařízení, trigonometrická síť a 
podobně 

• vodohospodářské stavby  
• technické stavby sloužící k obsluze či ochraně vodního díla 

 
 

Nepřípustné využití  

• Veškeré stavby a činnosti, které nesouvisí s hlavním využitím a nejsou 
uvedeny jako stavby přípustné 

 
Podmínky prostorového uspořádání  

• Pouze přízemní objekty 
 

NZ PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ       

 

Hlavní využití  

Plochy zemědělského půdního fondu s převažujícím zemědělským využitím 

 

Přípustné využití  

• úpravy a konstrukce pro kapacitní sadařství 
• sady, vinice, chmelnice 
• vodohospodářské zařízení a úpravy 
• včelíny 
• drobná architektura 
• drobné sakrální stavby 
• vedení nezbytných komunikací včetně odstavných stání, vedení cyklistických 

stezek.  
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• stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, rozvod elektro, telekomunikací, 
kanalizace) vč. nezbytných technických zařízení, trigonometrická síť a 
podobně 

• vodohospodářské stavby včetně realizace suchého poldru na potoku Dubanka 
• vodní plochy po provedení biologického hodnocení lokality .  
• plochy zeleně  
• stavby, zařízení a jiná opatření,  přípustné v nezastavitelném území dle 

platných právních předpisů-  zejména stavby pro ochranu přírody a krajiny – 
kromě staveb uvedených jako nepřípustné  

 
Nepřípustné využití  

• komunikace I a II. třídy  
• oplocení pozemků kromě ohrad pro pastevectví 

 
 

NS PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ       

 

Hlavní využití  

Plochy nezastavěného území s kombinací funkcí 
NSpz – zemědělská a přírodní 
NSlr – lesní a rekreační 
 

Přípustné využití  

• krajinářské, zemědělské a lesní využití 
• výsadba mimolesní zeleně přirozeného charakteru 
• vodohospodářské stavby 
• liniové stavby technické infrastruktury 
• komunikace místní a třetí třídy včetně odstavných stání a cyklistických stezek 
• protierozní opatření 
• prvky územního systému ekologické stability 
• v ploše NSlr opatření ke zlepšení rekreačního využití území a dočasné 

skladování rostlinného odpadu 
• stavby, zařízení a jiná opatření,  přípustné v nezastavitelném území dle 

platných právních předpisů-  zejména stavby pro ochranu přírody a krajiny – 
kromě staveb uvedených jako nepřípustné  

 
Nepřípustné využití  

• stavby pro zemědělskou živočišnou i rostlinnou výrobu kromě hnojišť 
• komunikace I a II. třídy  
• stavby pro reklamu 
• oplocení pozemků 
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G.1 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 
 

72. Veřejně prospěšné stavby nejsou v územním plánu navrženy 

G.2 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 
 

73. Veřejně prospěšná opatření nejsou v územním plánu navržena  

 

 
 

74. V území nejsou navrženy veřejně prospěšné stavby.  

 

 
 
75. V území není stanoveno pořadí změn.  

 
 

 
76. Pro zásadní stavební úpravy a přístavby v ploše výroby a skladování – lehká výroba 

v centru obce na parcele č. 19/1 a přilehlých, je zpracování projektové dokumentace 
požadováno od autorizovaného architekta. 

 

G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ 
K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A 
PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA 
K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚNÝCH STAVEB A 
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE 
UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

J. VYMEZENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ ( ETAPIZACI) 

K. VYMEZENÍ URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH ÚZEMÍ, PRO 
KTERÉ MŮŽE ZPRACOVAT PROJEKTOVOU 
DOKUMENTACI JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 
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77. Podmínkou pro rozhodování je zpracování územní studie v těchto zastavitelných 

plochách: 

 
Z2 Přístupnost bude v optimálním případě zajištěna z východu od stávající 

komunikace nebo navržené komunikace u rozvojové plochy Z5 a ze západu přes potok 
Dubanka, případně z jihu. Oba napojovací body budou vnitřními komunikacemi propojeny 
tak, aby obě zajišťovaly plnohodnotný příjezd. Podél komunikací bude provedeno 
zokruhování vodovodní sítě. Alternativně lze řešit dopravní dostupnost jedním dostatečně 
kapacitním napojovacím bodem z východní strany.  

Souběžně s budováním zástavby bude realizována kompaktní výsadba zeleně směrem 
k výrobní ploše východně od řešeného území.  

V rámci územní studie bude vyhodnoceno vliv hluku a prašnosti z přilehlé plochy 
výroby a studie bude řešena tak, aby byly respektovány hygienické limity pro obytnou 
výstavbu.  

Zástavba může být navržena i v charakteru plochých střech nebo kompaktnějších 
forem.  

 
 
Všeobecné podmínky návrhu územní studie: 
 
Zástavba bude řešena tak, aby zahrnovala plochy veřejné zeleně.  
Při přípravě lokality výstavby budou stanoveny uliční čáry nebo limitní čáry výstavby. 

Jejich dodržování při realizaci staveb bude vyžadováno.  
V územní studii bude stanoven charakter staveb tak, aby území působilo uceleným 

výrazem.  
V územní studii bude řešena uliční síť se stanovením veřejného prostoru. Bude 

navržena parcelace a budou stanoveny objemové limity pro jednotlivé navržené parcely. 
Jako doporučená bude ve studii navržena druhová skladba objektů, jejich výšky, odstupy a 
charakter střech. 

 
Ve všech plochách řešených územní studií musí být řešena technická infrastruktura 

s ohledem na celkovou koncepci stanovenou v územním plánu. Zajištěna musí být 
přístupnost všech ploch území pro všechny druhy technické infrastruktury.  

 
Lhůta pro zpracování studie je stanovena na 4 roky od schválení územního plánu.  

 

L. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO 
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK 
PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ 
DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
ČINNOSTI 
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Textová část    30 stran 
Grafická část    4 výkresy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

78. V území nejsou stanovena kompenzační opatření.  

 

M. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
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C     TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 
 
 

 
Na základě žádosti obce ze dne 21.1.2009 podle § 44 zákona č. 183/2006 Sb., 

v platném znění (stavební zákon) Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta, 
zahájil proces pořízení územního plánu pro obec Čepí. O pořízení dokumentace rozhodlo 
zastupitelstvo obce Čepí dne 20.1.2009.  

Pořizování dokumentace začalo zpracováním zadání, které vycházelo z vyhodnocení 
podaných záměrů. Schválené požadavky byly zapracovány do návrhu Zadání ÚP Čepí. 
Veřejnou vyhláškou ze dne 9.12.2009 bylo oznámeno projednání návrhu zadání ÚP Čepí. 
Návrh zadání byl k nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení, a to na obecním 
úřadě Čepí, na Magistrátu města Pardubic vč. dálkového přístupu na internetové adrese. 
V rámci projednání nebyl dotčeným orgánem uplatněn požadavek na zpracování 
vyhodnocení vlivu dokumentace na životní prostředí. 

           Na základě došlých podnětů od dotčených orgánů a podaných připomínek 
veřejnosti byl návrh zadání dopracován a předán zastupitelstvu obce ke schválení. Návrh 
zadání zastupitelstvo dne 25.1.2010 schválilo a rovněž byl schválen požadavek na podání 
žádosti o grant z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu pořízení 
územních plánů v r. 2010 ve výši 150 000 Kč. Schválené zadání bylo předáno projektantovi, 
jako podklad pro zpracování návrhu ÚP Čepí. 

 Po volbách do zastupitelstev obcí se konalo dne 15.11.2010 ustanovující zasedání 
Zastupitelstva obce Čepí. 

 Pořizovatel po obdržení zpracovaného návrhu ÚP upozornil obec dne 2.12.2010 na 
skutečnost, že rozvojové plochy v návrhu jsou daleko za hranicí udržitelného rozvoje a 
doporučil zastupitelstvu obce projednat jako zastavitelné plochy jen Z1 – Z3 a plochu Z4 
ponechat jako rezervu pro budoucí rozvoj obce. Zastupitelstvo na svém zasedání neschválilo 
zařadit plochu Z4 jako rezervu, ale ponechat ji jako plochu zastavitelnou.            

Dne 20.1.2011 proběhlo společné jednání s dotčenými orgány v zasedací místnosti 
MmP- OHA o návrhu ÚP Čepí. V rámci projednávání obdržel pořizovatel od KrÚ Pk – OSRK, 
odd. územního plánování stanovisko, ve které uvádí, že rozsah zastavitelných ploch je 
neodůvodnitelný a požaduje jejich přehodnocení. Na základě tohoto stanoviska pořizovatel 
opět požádal zastupitelstvo obce o opětovné projednání problému s usnesením, jak dále 
postupovat. Na základě předaných kopií usnesení z jednání zastupitelstva obce bylo 
schváleno zmenšení plochy Z6, úměrné zmenšení zastavitelných ploch Z3 a Z4. Dále bylo 
předanou částí usnesení schváleno: navýšení podmínek prostorového uspořádání – výška 
budov na 10,5 m (PD fy BOCO Machines s.r.o.); vypracovat územní studii na pozemek p.č. 
107/1 k.ú. Čepí a vyřadit vymezení dvou suchých poldrů z návrhu ÚP a biokoridory na 
pozemcích p.č. 85/4, 85/3, 10/2 a 45 posunout za hranici těchto pozemků směrem k silnici. 
Dalším dílčím usnesením bylo schváleno vypuštění plochy Z6 (výroba a skladování) a Z4 
(bydlení) a následně zařadit pozemky p.č. 159/29 a 165/30 k.ú. Čepí jako plochu výroby a 
skladování. 

Po obdržení dopracovaného návrhu ÚP, na základě nových požadavků, se konalo dne 
14.5.2013 opakované společné jednání o návrhu ÚP Čepí. Rovněž bylo na základě 
novelizace stavebního zákona oznámeno veřejnou vyhláškou zveřejnění návrhu ÚP. Návrh 
byl k veřejnému nahlédnutí vystaven v době od 29.4.2013 do 13.6.2013. Na základě 
stanovisek dotčených orgánů (Obvodní báňský úřad – nově vymezená plocha Z6 a MmP 
/OŽP – důležitost suchého poldru jako prvku protipovodňové ochrany) proběhly konzultace 

A. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU, RESP. 
VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO 
ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ  
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s uvedenými orgány a následně zastupitelstvem obce byl 2 x projednán záměr suchého 
plodru (nejdříve ponechání jeho vymezení a dalším usnesením zrušení suchého poldru jako 
veřejně prospěšného opatření a zařazení uvedené lokality jako plochu NSzv – plocha 
smíšená nezastavěného území zemědělská a vodní, která bude sloužit zemědělské výrobě a 
v případě potřeby umožní vybudování suchého plodru). Dále probíhala jednání a konzultace 
(cca od května 2014) ohledně požadavku pana Komberce k vymezenému lokálnímu ÚSES 
(biokoridor + biocentrum) přes pozemky v jeho vlastnictví. 

           Z důvodu dlouhodobé nemoci pracovníka OHA (pořizovatele) a připravovaným 
volbám do obecních zastupitelstev na podzim 2014, byla práce na pořizování ÚP Čepí 
pozastavena. 

  Vzhledem k nově vznikajícím požadavkům na změny a úpravu ÚP byla 
pořizovatelem svolána schůzka ohledně vzniklé situace a k rozhodnutí jak dál pokračovat. 
Schůzka se konala dne 21.4.2015 na MmP/OHA za účasti zástupců obce, KrÚ OSRK, 
pořizovatele a projektanta.  

 Na základě konané schůzky a provedených úpravách vycházejících z výsledků 
společného jednání bylo dne 5.5.2015 oznámeno zahájení řízení o Územním plánu Čepí. 
Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce obce Čepí a Magistrátu města Pardubic. 
Termín veřejného projednání návrhu Územního plánu Čepí byl stanoven na 17.6.2015 v sále 
Obecního domu čp. 19 v obci Čepí, vyvěšen je k nahlédnutí v době od 22.5.2015 do 
24.6.2015. 

V rámci řízení o ÚP Čepí obdržel pořizovatel stanoviska dotčených orgánů (některá 
požadovala drobné úpravy, pouze stanovisko KÚ Pk – OŽPZ bylo nesouhlasné z hlediska 
záboru ZPF I. a II. Tř. ochrany a KHS Pk požadovala dodržení hlukových limitů u zástavby 
v blízkosti křižovatky) a bylo podáno 5 námitek od veřejnosti. Na základě došlých stanovisek 
a podaných námitek byla vedena jednání s příslušnými dotčenými orgány (KÚ Pk – OŽPZ, 
KHS Pk a MmP - OŽP). Po konzultacích byl návrh ÚP upraven, bylo zajištěno nové 
stanovisko KrÚ Pk – OŽPZ a KHS Pk  a následně byl zpracován návrh rozhodnutí o 
podaných námitkách, který byl rozeslán všem dotčeným orgánům k vyjádření.  

Po obdržení stanovisek dotčených orgánů k návrhu rozhodnutí o podaných námitkách 
byl návrh ÚP Čepí upraven, byl požádán nadřízený orgán (KÚ Pk – ORSK) o stanovisko 
z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší vztahy, soulad s politikou 
územního rozvoje a zásadami územního rozvoje dle § 50 odst. 7 SZ. Nadřízený orgán vydal 
dne 11.3.2016 souhlasné stanovisko a dne 17.3.2016 bylo oznámeno zahájení opakovaného 
řízení o územním plánu Čepí. Veřejná vyhláška byla řádně vyvěšena na úřední desce obce 
Čepí a Magistrátu města Pardubic, vč. dálkového přístupu na internetové adrese. Termín 
opakovaného veřejného projednání byl stanoven na 20.4.2016 v sále Obecního domu v obci 
Čepí, dokumentace je vyvěšena k nahlédnutí i na internetové adrese, a to v době od 
22.3.2016 do 27.4.2016. 

V rámci opakovaného řízení byly podány 2 námitky od veřejnosti opět ohledně 
vymezení prvků lokálního ÚSES. Obsah námitek byl znovu konzultován s příslušnými 
dotčenými orgány, následně byl vypracován návrh rozhodnutí o podaných námitkách, který 
byl rozeslán v souladu s § 53 stavebního zákona všem dotčeným orgánům k vyjádření. 
Došlá stanoviska dotčených orgánů neobsahovala žádné požadavky na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace a návrh územního plánu mohl být předložen Zastupitelstvu obce 
Čepí k vydání.  
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B1 ŠIRŠÍ GEOGRAFICKÉ VZTAHY 
 
Obec Čepí leží v Pardubickém kraji, okres Pardubice,  cca 10 km od města Pardubice 

jižním  směrem. Hlavní dopravní napojení zajišťuje silnice III/32228 – Pardubice – Heřmanův 
Městec, která prochází podél zástavby na západní straně. V území je ucelené zastavěné 
území obce a samostatné zastavěné území areálu obchodní firmy na hranici katastrálního 
území Jezbořice.  

Obec má samostatný obecní úřad. Pověřený úřad a úřad s rozšířenou působností jsou 
Pardubice.   

 
Program rozvoje Pardubického kraje  
Z  programové části lze pro řešené území zdůraznit tyto prvky. 
Prosperující ekonomika – obec Čepí je sídlem řady firem, vzhledem ke své velikosti je 

zde umístěna významná podnikatelská sféra. Rozvojové plochy pro podnikatelské činnosti 
jsou z větší části vyčerpány a bez záboru kvalitní orné půdy nejsou na území obce plošné 
rezervy pro extenzivní rozvoj. Podporou pro intenzivní využití stávajících ploch bude zlepšení 
dopravního napojení na vyšší silniční síť.  

Kvalitní územně technické podmínky – obec je napojena na veškerou dostupnou 
infrastrukturu.  

Kvalita života – Obec je atraktivní pro bydlení jak z hlediska úzké vazby na město 
Pardubice, tak vlastní občanskou infrastrukturou. Nedostatečnou jsou plochy pro 
krátkodobou rekreaci. Významným nedostatkem je absence ploch lesa nebo významnějších 
ploch ostatní zeleně. Podpořit je třeba urychlenou realizaci navržených lokálních biokoridorů.  

 
Venkovský prostor a zemědělství – Obec má spíše průmyslový charakter, na jejím 

území nejsou objekty zemědělské velkovýroby. Původní plochy byly využit k jiným, zejména 
obchodním účelům.  

Dle požadavku místního výrobce je navržena lokalita pro rozvoj zemědělské 
prvovýroby na jihovýchodním okraji obce.  

Zdravé životní prostředí – Obec leží v oblasti silného znečištění ovzduší. Na území 
obce nejsou zdroje znečištění REZZO 1 ani REZZO 2. Obec je plynofikovaná. Příčiny 
znečištění nelze řešit lokálním opatřením.  

Významným nedostatkem je absence významnějších ploch zeleně v katastrálním 
území. Tyto plochy jsou navrženy na okrajích rozvojových ploch a zejména jako dělící prvek 
mezi výrobou a obytnou zástavbou a na okraji plochy navrženého suchého poldru.  

 
Centrum cestovního ruchu – Na území obce se nenachází atraktivní cíle pro posílení 

cestovního ruchu 
 
Sousední obce 
Řešené území sousedí s těmito správními celky: 
Starý Mateřov, Dubany, Dřenice, Rozhovice, Jezbořice 
Obec Jezbořice má platný územní plán z roku 2011. Na hranici území leží plocha 

výroby. Její parametry byly sjednoceny.  

B. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 
VYDANÉ KRAJEM, VYHODNOCENÍ KOORDINACE 
VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
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Obec Dubany má územní plán z roku 2014.  Mezi řešeným územím a rozvojovými 
plány obce Dubany je úzká vazba, plocha změny v krajině K1 zasahuje na hranici katastru 
stejně jako stávající zastavěné území obce Čepí. Původní předpoklady propojení obcí byly 
opuštěny.  

Obec Dřenice má platný územní plán z roku 2005. Z územního plánu nevyplývají pro 
obec Čepí zvláštní požadavky 

Obec Rozhovice má platný územní plán, dokončený v roce 2009. Koordinovány jsou 
trasy sítí a trasa cyklistické stezky mezi obcemi. Suchý poldr, který přesahuje na území obce 
Rozhovice  nebyl zapracován z důvodu nesouhlasu vlastníka. Pro obec Starý Mateřov je 
zpracován nový územní plán. Pro území obce Čepí nevyplývají ze zadání zvláštní 
požadavky. Přes hranice katastrálního území přesahují trasy biokoridorů, které byly 
koordinovány. 

Obec Čepí je součástí mikroregionu Svazek obcí za letištěm. Společné plány se týkají 
zejména řešení technické infrastruktury. Hlavní aktivity spočívají v zajištění dopravní 
obslužnosti a řešení center obcí a cyklotras.  

Přes území obce vede cyklistická trasa Pardubice – Heřmanův Městec č. 4182 
 

B2 VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE 

 
Politika územního rozvoje ČR 2008 (dále PUR ČR)  byla schválena usnesením vlády 

ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009. Aktualizace č. 1 PUR ČR byla schválena 15.4.2015 
usnesením vlády č. 276. 

 
a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména 

v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího 
území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a 
dostupnosti veřejné infrastruktury 

 
Pro řešené území jsou významné body tyto body 14, 16, 17, 25 a 26 priorit 

územního plánování 
 

V návrhu územního plánu jsou chráněny a rozvíjeny přírodní, civilizační a kulturní 
hodnoty území v souladu s bodem 14) PÚR provázaně s potřebami ekonomického a 
sociálního rozvoje. Respektován je charakter krajiny, chráněno je nezastavěné území a jsou 
vytvářeny předpoklady pro ekonomický rozvoj v odpovídajícím rozsahu a územní struktuře.   

V souladu s bodem 16)PÚR je k území přistupováno s komplexním pohledem, nejsou 
v návrhu územního plánu uplatňována jednostranná hlediska a je dbáno na zvyšování kvality 
života a hospodářského rozvoje území. Všechny rozvojové plochy jsou navrhovány v logické 
vazbě na stávající zástavbu v potřebném rozsahu s respektováním omezení vyplývajících ze 
stávajících zátěží území  

V souladu s bodem 17)PÚR jsou vytvářeny podmínky pro umístění pracovních 
příležitostí v místě. V souladu s bodem 18)PÚR je podporován polycentrický rozvoj sídelní 
struktury. Stabilizovány jsou plochy občanské vybavenosti, zejména centra s obecním 
úřadem, mateřskou školou a společenským domem. 

V souladu s bodem 20) jsou záměry umisťovány s ohledem na ochranu přírodního 
prostředí, chráněných lokalit a prvků územního systému ekologické stability. Jsou navrženy 
plochy pro ochranu a doplnění územního systému ekologické stability a stanoveny podmínky 
pro ochranu krajinného rázu. Pro rozvoj cestovního ruchu dle bodu 22) PÚR nejsou v území 
vhodné podmínky.  

V souladu s bodem 25) a 26) PÚR jsou vytvářeny podmínky pro ochranu obyvatel 
zejména před důsledky záplavy od potoka Dubanka. V územním plánu byla vymezena 
plocha pro případnou výstavbu suchého poldru. Z důvodu zásadního nesouhlasu vlastníka 
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pozemku byl návrh upraven tak, aby bylo suchý poldr možné realizovat na ploše NZ. 
Rozvojové plochy jsou umisťovány mimo riziko záplavy.  

V souladu s bodem 24) PÚR jsou vytvářeny podmínky na lokální úrovni k zlepšení 
dopravní infrastruktury, zejména odstranění dopravních závad.  V souladu s bodem 24a) je 
kladen důraz na oddělení koncentrované výrobní činnosti od bydlení. Kromě již 
stabilizovaných ploch navazujících na obytnou zástavbu jsou zásadní výrobní plochy 
navrženy mimo obytnou zástavbu na okraji sídla.  

Dopravní dostupnost a dostupnost infrastruktury v území dle bodu 27) PÚR je na 
vysoké úrovni a v rámci územního plánu nebyly stanoveny nové požadavky 

V souladu s bodem 28) je návrh řešen s ohledem na další vývoj území a jsou vytvářeny 
podmínky pro ochranu veřejného prostranství. 

Úroveň technické infrastruktury je v současnosti vysoká, kvalita zásobování vodou a 
likvidace splaškových vod vyhovující. V souladu s bodem 30) PÚR je v návrhu územního 
plánu na tento stav navázáno.  

V souladu s bodem 31) PÚR jsou vytvářeny podmínky pro dostupné metody výroby 
energie z obnovitelných zdrojů, zejména jsou podporovány fotovoltaické systémy na 
střechách budov.  

 
 

1) Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a 
prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně 
vymezení zastavitelných ploch 

 
V návrhu územního plánu obce Čepí jsou respektovány priority rozvoje infrastruktury 

mezinárodního a republikového významu. Žádný z těchto záměrů nezasahuje na řešené 
území.  

Nevyužívané plochy výrobních areálů (zejména bývalého prostoru cihelny) jsou 
součástí návrhu územního plánu. Návrh nevytváří podmínky pro fragmentaci a záboru ploch 
veřejně přístupné zeleně. 

 
Řešené území spadá do rozvojové oblasti republikového významu OB4. Ze zásad pro 

usměrňování rozvoje v této oblastí stanovených v Zásadách územního rozvoje Pardubického 
kraje se řešeného území týkají tyto prvky: 

rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat do ploch s vazbou na železnici, vyšší 
nadřazené komunikační sítě, letiště, přístav – území obce Čepí bude po vybudování jižního 
obchvatu města kvalitně napojeno na vyšší silniční síť 

orientovat ekonomické aktivity do ploch „ brownfields" – plochy vytěžených zemníků 
bývalých cihelen jsou navrženy k využití pro podnikání. Plocha severně od silnice III/32 231 
je z větší části využita. 

rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní veřejné dopravy a s vazbou na 
sídla s odpovídající sociální infrastrukturou – obec Čepí má vzhledem ke své velikosti kvalitní 
podmínky pro rozvoj zejména z hlediska zajištění občanské vybavenosti 

 
Z úkolů pro územní plánování v oblasti OB 4 se řešeného území týká  
ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem 

na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, limity rozvoje území a ochranu 
krajiny 

- navržené kapacity rozvojových ploch byly prověřeny jako reálné a zapojitelné na 
technickou infrastrukturu a dopravu 

 
 

2) požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a 
prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně 
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prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných 
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona 

 
Koncepce uspořádání krajiny v územním plánu odpovídá požadavku bodu 20). 

Respektováno je nezastavěné území. Zapracovány a chráněny jsou plochy pro územní 
systém ekologické stability lokální úrovně.  Významné krajinné prvky ani prvky regionálního 
či nadregionálního systéme ekologické stability se v území nenachází.  

V souladu s bodem 20a) je chráněna migrační propustnost krajiny, která je zajištěna 
omezením zastavitelného území na navazující plochy a zachování prostupnosti mezi 
zástavbou obce Čepí a obce Dubany.  

 
Pro využití krajiny k rozvoji turistické ruchu ( bod 22) nejsou v území vhodné podmínky.  

 
 

3) požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření 
uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn 

 Návrh územního plánu je v souladu s požadavky bodu 24). Obec Čepí 
leží v poloze s výbornou dopravní dostupnost, která se po vybudování jižního 
obchvatu města Pardubic ještě zkvalitní. Nové dopravní osy nejsou plánovány. 
Technická infrastruktura v území je řešena v souladu s požadavky bodu 27,28 a 30 
Politiky územního rozvoje. Území je napojeno na všechny prvky technické 
infrastruktury v souladu s jeho potřebami.  Zásobování vodou i řešení 
odkanalizování odpovídá dlouhodobým potřebám území.  

Investice v oblasti technické infrastruktury nejsou v PÚR plánovány. 
 
 

b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení 
jejich využití, které bude nutno prověřit 

 
V řešeném území nejsou požadavky na vymezení ploch územních rezerv v rámci PÚR.  
 
 
c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 

prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo 
předkupní právo, 

 
Z politiky územního rozvoje ČR nevyplývá požadavek na vymezení veřejně 

prospěšných staveb v řešeném území.  
 
 
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 

 
Z politiky územního rozvoje ČR  nevyplývá požadavek na vymezení ploch a  koridorů, 

ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, 
zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci.  

 
 
e) případný požadavek na zpracování variant řešení 
 
Z politiky územního rozvoje ČR  nevyplývá požadavek na zpracování variant řešení 

územního plánu.  
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B3 ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE 
 

Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje nabyla účinnosti 
7.10.2014. Územní plán Čepí je v souladu s požadavky tohoto dokumentu.  

 
a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména 

v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího 
území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a 
dostupnosti veřejné infrastruktury 

 
 

Návrh územního plánu vytváří podmínky pro vyvážený rozvoj území (bod01). Chráněny 
jsou kulturní hodnoty v území. V záplavovém území nejsou plánovány nové rozvojové 
plochy.  

Jako limity k ochraně hodnot v území jsou v územním plánu zapracovány tyto prvky: 
Ochranné pásmo vzletového a přistávacího prostoru letiště Pardubice 
Ochranné pásmo radiolokačního prostředku letiště Pardubice 
Trasa VVN elektro 
Chráněné ložiskové území cihlářské hlíny ( dobývací prostory zakreslené v ZUR byly 

zrušeny) 
 

 
1) Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a 

prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně 
vymezení zastavitelných ploch 

 
Návrh územního plánu vytváří podmínky pro celistvý rozvoj sídla bez další fragmentace 

krajiny, zajišťuje ochranu kulturních a přírodních hodnot, přirozených dominant 
v území(bod06, c,d,).  Respektována je hluková zátěž od frekventované  silnice III/32228 na 
západním okraji zástavby.  

Důraz je kladen na vyvážený rozvoj bydlení a hospodářských činností pro zajištění 
přirozeného rozvoje území a zaměstnanosti v místě.(bod 07). Dle možností územního 
plánování jsou vytvářeny podmínky pro zachování kvalitního veřejného prostranství a 
efektivního využívání zastavěného území.  

 
Návrh je řešen v souladu s podmínkami pro rozvojovou oblast OB4. V souladu 

s bodem (15a) je rozvoj bydlení v oblasti. Logistické areály nejsou v území navrhovány.  
Výrobní plochy jsou podporovány v lokalitách stávajících brownfields a v okrajových 

polohách obce.  
 

 
2) požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a 

prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně 
prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných 
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona 

 
Obec Čepí zařazena do krajinného typu zemědělského s předpokládanou vyšší mírou 

urbanizace 
V návrhu územního plánu jsou respektovány přírodní hodnoty kraje, zajištěna ochrana 

ploch s vysokou přírodní a krajinnou hodnotou. Umístěny jsou prvky územního systému 
ekologické stability. Chráněna je krajina a její ráz. Rozvoj obce je plánován s ucelené 
struktuře s minimalizací dopadu na zábor zemědělské půdy.  
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Plochy s funkcí lesa se v území nevyskytují. 
Rekreační sídla s vyšší kapacitou se v území nepředpokládají.  
 
 
Plochy a koridory nadregionálního a regionálního územního systému ekologické 

stability 
 
Prvky nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability se 

v území nevyskytují.  
Ploch lokálního systému ÚSES jsou v území chráněny a respektovány. Po projednání 

s dotčeným orgánem státní správy bylo vypuštěno navržené lokální biocentrum LBC 8 
z důvodu nesouhlasu vlastníků dotčeným pozemků  a zúžen biokoridor podél vodního toku 
LBK 12b v centru obce.  

 

 
3) požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření 

uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn 
 

V zásadách územního rozvoje Pardubického kraje není v řešeném území plánován 
koncepční rozvoj technické infrastruktury. 

 
 

b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení 
jejich využití, které bude nutno prověřit 

 

Ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje nevyplývají pro zpracování územního 
plánu obce Čepí zvláštní požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv 

 
c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 

prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo 
předkupní právo, 

 
 

Ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje nevyplývají pro zpracování územního 
plánu obce Čepí zvláštní požadavky na veřejně prospěšné stavby či opatření. 

 
 
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 

 

Ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje nevyplývají pro zpracování územního 
plánu obce Čepí zvláštní požadavky na plochy k  prověření území regulačním plánem, 
zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci.  

 
 
e) případný požadavek na zpracování variant řešení 
 
Ze zásad územního rozvoje Pardubického kraje nevyplývá požadavek na vymezení 

ploch a  koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním 
regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci.  
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Návrh územního plánu byl prověřen z hlediska cílů a úkolů dle § 18 a § 19 stavebního 

zákona. Územní plán je navržen tak, aby řešil úkoly územního plánování. Základním cílem 
územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. 
Územní plán tento cíl naplňuje. V rámci projednávání územního plánu byl především řešen 
vyvážený vztah mezi předpoklady pro výstavbu a ochranu životního prostředí. Územní plán 
posoudil stávající stav území a na základě prognózy vývoje počtu obyvatel a územním 
členěním navrhl nové plochy pro výstavbu. Tyto plochy byly prověřeny z hlediska vlivu na 
hodnoty území, jak na přírodní, tak i na hodnoty kulturní a civilizační. V rámci projednávání 
byly některé plochy, které by narušovaly tento vyvážený vztah, v návrhu územního plánu 
eliminovány. Návrhem územního plánu nedojde k narušení urbanistické struktury obce Čepí. 

C. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ 
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D1  VYHODNOCENÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ ÚP ČEPÍ 
 

     Dotčený orgán 
 

                                          Stanovisko    Vyhodnocení stanoviska  

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

ze dne 12. 06. 2013 

Č.j.: 2238/13/52.104/Št 

Stanovisko k oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu 
obce Čepí. 

Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Královéhradecký a 
Pardubický kraj jako dotčený správní úřad ve smyslu § 94 odst. 3 zákona 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a podle  § 13 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb.,  
o hospodaření energií, v platném znění ve spojení s § 50 zákona č. 
183/2006 Sb. o uzemním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů sdělujeme, že s návrhem ÚPO souhlasí.  

Odůvodnění: 

Návrh ÚPO je v souladu s PÚR a ZÚR Pardubického kraje.  

Koncepce veřejné infrastruktury se v řešeném území nemění. 

Pro změny dotýkající se technické infrastruktury je nutno stanovit 
ochranná pásma všech stávajících a nově uvažovaných energetických 
zařízení v souladu s povinnostmi stanovenými zákonem č. 458/2000 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

- vzato na vědomí 

 

- vzato na vědomí 

- vzato na vědomí 

- vzato na vědomí, projektant prověří, 
případně doplní ochranná pásma 

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

ze dne 11. 06. 2013 

Č.j.: HSPA-46-244/2013-Sh 

Projednávaný druh dokumentace: Návrh územního plánu Čepí 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje v souladu s ustanovením § 
31 odst. 1 písm b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, a § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., 
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 

 

 

 

 

D. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE 
STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, 
POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 
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znění zákona 320/2002 Sb., posoudil dokumentaci, z hlediska zájmů 
požární ochrany a ochrany obyvatelstva. 

Na základě provedeného posouzení Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje vydává: 

souhlasné stanovisko s podmínkou z hlediska ochrany obyvatelstva: 

- opravit chybný odkaz na zákon č. 133/1986 Sb., v textové části 
územního plánu - C 10, odst. 1 ve znění: V územním plánu jsou 
požadavky civilní ochrany řešeny ve smyslu § 20, vyhl. 380/2002 Sb., k 
přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

 

 

- vzato na vědomí, projektant opraví 
chybný odkaz ve znění:  V územním 
plánu jsou požadavky civilní ochrany 
řešeny ve smyslu § 20, vyhl. 380/2002 
Sb., k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva. 

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

ze dne 14. 05. 2013 

Č.j.: KHSPA 05598/2013/Pce-
HOK 

Na základě podání oznámení Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního 
architekta, oddělení územního plánování doručeného dne 15.04.2013, 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, 
(dále jen „KHS"), jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zák. č. 
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a § 4 odst.2 
písm. b) zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon") 
posoudila předložené projednání „návrhu územního plánu obce Čepí." 

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu územního plánu s 
požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v 
souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona toto stanovisko: 

S opakovaným projednáním „návrhu územního plánu obce Čepí" 
souhlasí. 

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
§ 4 odst. 5 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovených 
podmínek: 

1) KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z2 vedena jako 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči průmyslové 
zóně nacházející se na východ od navržené lokality. 

 

 
2) KHS požaduje v další fázi (územní řízení, posuzování vlivů na životní 
prostředí, apod.) doložit nepřekročení hygienických limitů hluku z 
navržené lokality Z5 pro výrobu a skladování - lehký průmysl - specifický, 
na hranicích stávajících i nově navržených nejbližších chráněných 
venkovních prostorů a chráněný venkovních prostorů staveb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vzato na vědomí 

 

 
 
 
- funkce bydlení v lokalitě Z2 bude 
vedena jako podmíněně přípustná 
z hlediska ochrany před hlukem vůči 
průmyslové zóně nacházející se ne 
východ od navržené lokality 
 
- vzato na vědomí, v další fázi (územní 
řízení, posuzování vlivů na životní 
prostředí, apod.) bude doloženo 
nepřekročení hygienických limitů hluku 
z navržené lokality Z5 pro výrobu a 
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Odůvodnění: 

KHS se k návrhu ÚP Čepí vyjádřila stanoviskem s č.j. KHSPA 
00025/2011/HOK-Pce ze dne 21.1.2011 s těmito podmínkami: 

1) KHS požaduje, aby byla plocha pro bydlení v lokalitě Z3 vedena jako 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči nově navržené 
ploše výroby VL v lokalitě Z3. Dále KHS požaduje v další fázi (územní 
řízení, regulační plán, apod.) doložit dodržení platných hygienických limitů 
hluku z navržené plochy VL v lokalitě Z3 na hranici nově navrženého 
chráněného venkovního prostoru – BV lokality Z3. 

2) KHS požaduje, aby byla plocha pro bydlení v lokalitě Z4 vedena jako 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči nově navržené 
ploše výroby a skladováni - zemědělská výroba VZ v lokalitě Z4. 

3) Dále KHS požaduje v další fázi (územní řízení, regulační plán, apod.) 
doložit dodržení platných hygienických limitů hluku z navržené plochy VZ 
v lokalitě Z4 na hranici nově navrženého chráněného venkovního prostoru 
-  BV lokality Z4. 

4) KHS požaduje v další fázi (územní řízeni, posuzování vlivů na životní 
prostředí, apod.) doložit dodržení platných hygienických limitu hluku z 
navržené lokality Z5 pro výrobu a skladován - lehký průmysl - specifický 
na hranicích stávajících i nově navržených nejbližších chráněných 
venkovních prostorů. 

5) KHS požaduje v další fázi (územní řízení, regulační plán, apod.) 
doložit dodržení platných hygienických limitů hluku z plochy Z6 na 
hranicích stávajících a nově navržených nejbližších chráněných 
venkovních prostorů. 

6) KHS požaduje v další fázi (územní řízeni, posuzování vlivů na životní 
prostředí, apod.) doložit dodržení platných hygienických limitů hluku z 
navržené plochy přestavby Pl na hranicích nejbližších stávajících i nově 
navržených chráněných venkovních prostorů. Dále KHS požaduje, aby 
byla lokalita doplněna o pás ochranné a izolační zeleně směrem k nově 

skladování - lehký průmysl - specifický, 
na hranicích stávajících i nově 
navržených nejbližších chráněných 
venkovních prostorů a chráněný 
venkovních prostorů staveb. 
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navrženému a stávajícímu bydlení. 

7) KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z2 vedena jako 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči průmyslové 
zóně nacházející se na východ od navržené lokality. 
 
Lokality v upraveném návrhu ÚP Čepí: 

Lokality Z1, Z2 zůstávají ve stejném znění. Podmínka pro lokalitu Z2 
zůstává nadále v platnosti.  Lokalita Z3 je oproti původnímu návrhu 
zmenšena a část lokality, která byla určena pro VL -výrobu lehkou, byla 
zrušena. 

 
 
Plocha bydlení v lokalitě Z4 byla zrušena, tím se ruší také podmínka KHS 
pro lokalitu Z4. Lokalita Z4 - VZ - výroba a skladování - zemědělská 
výroba je v upraveném návrhu ÚP přečíslována na lokalitu Z6. 
Nově vznikla plocha pro bydlení Z4, která je situována v jižní části obce, 
mezi potokem Dubanka a stávající zástavbou. Jedná se o výstavbu 
jednoho rodinného domu ve funkční ploše BV - bydlení v rodinných 
domech - venkovské. 

Z5 - lokalita nadále zůstává ve stejném znění, včetně podmínky KHS: 
„KHS požaduje v další fázi (územní řízení, posuzování vlivů na životní 
prostředí, apod.) doložit nepřekročení platných hygienických limitů hluku z 
navržené lokality Z5 pro výrobu a skladování - lehký průmysl -specifický 
na hranicích stávajících i nově navržených nejbližších chráněných 
venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb." 

 

 

 

Původní lokalita Z6 na západě zájmového území byla zrušena, tím se ruší 
i podmínka KHS pro tuto lokalitu. 

Nově vznikla lokalita Z8, která je situována v jižní části obce, v návaznosti 
na stávající zástavbu. Jedná se o plochu určenou pro BV - bydlení v 
rodinných domech - venkovské. 

Dále nově vznikla lokalita Z7 - VD - výroba a skladování - drobná a 
řemeslná výroba. Plocha je situována v západní části obce, v návaznosti 

 

 

 

 
 
- vzato na vědomí, v lokalitě Z2 bude 
funkce bydlení vedena jako 
podmíněně přípustná z hlediska 
ochrany před hlukem vůči průmyslové 
zóně nacházející se ne východ od 
navržené lokality 

- vzato na vědomí 

 

 

 

 
 
- vzato na vědomí, v další fázi (územní 
řízení, posuzování vlivů na životní 
prostředí, apod.) bude doloženo 
nepřekročení hygienických limitů hluku 
z navržené lokality Z5 pro výrobu a 
skladování - lehký průmysl - specifický, 
na hranicích stávajících i nově 
navržených nejbližších chráněných 
venkovních prostorů a chráněný 
venkovních prostorů staveb. 

- vzato na vědomí 
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na areál Excalibur Army s.r.o. V regulativu pro funkční plochu VD je 
uvedeno: malovýroba, řemeslná výroba a služby - negativní vlivy 
nepřesahují plochu jednotlivých činností, obvykle živnostenské podnikání 
obyvatel obce. 

Pl - přestavbová plocha byla oproti původnímu návrhu ÚP zmenšena po 
křižovatku silnic. Do regulativu pro funkční plochu VD je doplněno: 
malovýroba, řemeslná výroba a služby - negativní vlivy nepřesahují 
plochu jednotlivých činností, obvykle živnostenské podnikání obyvatel 
obce. 

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

 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

5. Policie ČR, Krajské ředitelství 
policie Pardubického kraje, Na 
Spravedlnosti 2516,  
530 02 Pardubice 

 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

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

 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

 

 

7. Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství, Komenského 
náměstí 125, Pardubice, 532 11 

ze dne 27. 06. 2013 

Č.j.: KrÚ26998/2013/OŽPZ/PI  

Stanovisko dotčených orgánů státní správy ve smyslu ust. § 50 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu odboru životního 
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje k akci: 
„Opakované společné jednání o návrhu územního plánu Čepí". 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas). Podle ustanovení 
§11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a 
souvisejících předpisů nejsou z hledisek zájmů sledovaných orgánem 
ochrany ovzduší krajského úřadu v Pardubicích k předloženému návrhu 
zadání územně plánovací dokumentace žádné další požadavky nad 
rámec požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického 
kraje a územně analytických podkladů. 

Orgán ochrany přírody (zpracovatel vyjádření Mgr. Radka Plívová). Z 
hlediska zvláště chráněných území, přírodních parků a regionálního 
územního systému ekologické stability (dále ÚSES), které jsou v 
kompetenci Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody 

 

 

 

 

 

 
 
- vzato na vědomí 
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a krajiny, není námitek proti návrhu ÚP za podmínky zachování 
prostorových a funkčních parametrů biokoridorů a biocenter ÚSES všech 
úrovní tak, aby byla zajištěna plná průchodnost těchto biokoridorů a 
biocenter. 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. M. 
Boukal, Ph.D.) Z hlediska § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF), v platném znění 
(dále jen zákon) máme k předloženému opakovanému návrhu tyto 
připomínky: 

Požadujeme předložit sjednocené mapové a tabulkové podklady. 
V tabulkových podkladech chybí vyčíslení lokality Z8, ale lokalita v 
mapových podkladech figuruje. 
Naopak v tabulkových podkladech neodpovídají u lokalit č. Z1, Z2 a Z5 
prostorové velikosti ani vyčíslení uváděná v předložených mapových 
podkladech. Bez doložení opravených podkladů není možno se ve věci 
vyjádřit. 

Souhlas dle § 5 odst. 2 zákona bude vydán po předložení konečného 
stavu textu, tabulek i mapových podkladů, a to na základě samostatné 
žádosti pořizovatele nebo zpracovatele územního plánu. 

- vzato na vědomí 

 

 

 

 

 

 

- vzato na vědomí, projektant sjednotí 
a opraví mapovou a tabulkovou část 

 

 

 

 

- vzato na vědomí, o stanovisko bude 
po úpravě zažádáno pořizovatelem 

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

Ze dne 29.04.2013 

Č.j.: MmP 25145/2013 OD 

Odbor dopravy, oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy, 
Magistrátu města Pardubice po prozkoumání předloženého návrhu 
územního plánu vydává v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 písm. b) 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
toto stanovisko: 

K návrhu: „Opakované společné jednání o návrhu územního plánu 
Čepí“ nemáme námitky. 

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2009, čj. 9 As 
21/2009 - 150, při vydávání závazného stanoviska podle § 149 správního 
řádu, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního 
orgánu, je třeba na základě § 154 správního řádu přiměřeně použít 
ustanovení o obsahu, formě a náležitostech rozhodnutí (§ 67 a § 68 
správního řádu). Dle odst. 4) § 68 správního řádu není odůvodnění 
rozhodnutí třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům 
v plném rozsahu vyhoví. Náš úřad žadateli v plném rozsahu vyhověl, 
proto v souladu s výše uvedeným své stanovisko neodůvodňuje. 

Upozornění pro žadatele: 

 

 

 

 

 
- vzato na vědomí 
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Vyjádření má platnost 6 měsíců a odbor dopravy MmP si vyhrazuje právo 
jej měnit nebo zrušit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem. Toto vyjádření 
nenahrazuje povolení ani souhlas a není rozhodnutím podle zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů a proto se nelze 
proti němu odvolat. 

9. Magistrát města Pardubic, odbor 
správních agend, Pernštýnské 
náměstí 1, Pardubice, 530 21 

ze dne 17. 05. 2013   

Č.j.: MmP 22461/2013 

Stanovisko k opakovanému společnému jednání o návrhu územního 
plánu Čepí. 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče, 
jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče, k oznámení 
Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního architekta, úřadu územního 
plánování, čj. MmP 21665/2013 ze dne 10. 4. 2013, o opakovaném 
společném jednání o návrhu územního plánu Čepí, sděluje toto 
stanovisko: 

Návrh územního plánu Čepí vychází z posouzeného návrhu zadání, ke 
kterému vydal příslušný orgán státní památkové péče stanovisko pod čj. 
MmP 67692/2009 ze dne 14. 1. 2010 a ke společnému jednání čj. MmP 
800/2011 ze dne 7. 1. 2011 stím, že v řešeném území nedochází ke 
konfliktu se zájmy státní památkové péče. Proto nemáme ke schválení 
dokumentace námitky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

10. Magistrát města Pardubic, odbor 
životního prostředí, Štrossova 
44, Pardubice,  
530 21 

 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

 

 

 

11. Ministerstvo dopravy ČR, 
nábřeží L. svobody 1222/22, 
Praha 1, 110 15 

 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

12. Česká republika- Ministerstvo 
obrany, Vojenská ubytovací a 
stavební správa Pardubice se 
sídlem Teplého 1899, 
Pardubice, 530 02 

ze dne 07.05.2013 

Č.j.: 2837/05280-ÚP/2013-1420 

Věc: Opakované společné jednání o návrhu územního plánu Čepí 

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

V řešeném území se nachází ochranné pásmo letištního 
radiolokačního prostředku zahrnuté do jevu 103 - letecká stavba 
včetně ochranného pásma viz pasport č. 40/2012. Za vymezené 
území se v tomto případě považuje zakreslené území - viz. příloha 
pasportního listu. Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice 
podléhá výstavba vyjmenovaná v části - VYMEZENA ÚZEMÍ - celé 
správní území. 

Dále se řešené území nachází v ochranném pásmu vzletových a 
přistávacích prostorů (dále jen OP VPP) letiště Pardubice. Omezení 
civilní výstavby je řešeno vydaným územním rozhodnutím č.j. USO 
444/98/Vg, vydaném Magistrátem města Pardubice dne 25.6.1998. 

- střechy objektů budou matové 

- limitní výška staveb ve vodorovné rovině je max. 264,00 m.n.m., vždy po 
individuelním posouzení staveb 

 

V řešeném území se nachází ochranné pásmo letištního 
radiolokačního prostředku zahrnuté do jevu 102 letiště včetně 
ochranného pásma viz. pasport č. 41/2012. 
- ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku 

Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území-viz 
příloha pasportních listů. 

Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá veškerá 
nadzemní výstavba.  

Ochranná pásma přehledového radaru SRE/PAR Pardubice 
Upřesnění ochranných pásem přehledového radaru Pardubice: (platí pro 
kruhové ochranné pásmo 30km od stanoviště radiolokačního prostředku). 

 

V souladu s § 36, § 37, § 40 a § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním 
letectví a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v 

 

 

 

 

- projektant prověří a případně 
zapracuje dle dříve předaných 
podkladů do textové i grafické části 
návrhu ÚP Čepí 

 

 

- vzato na vědomí, omezení civilní 
výstavby je řešeno vydaným územním 
rozhodnutím č.j. USO 444/98/Vg 

 

- projektant prověří a případně 
zapracuje omezení civilní výstavby do 
textové části 

 

 

- vzato na vědomí 

 

 

 
- vzato na vědomí 

 

 
- vzato na vědomí 
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souladu s předpisem L-14 OP Ochranná pásma leteckých pozemních 
zařízení Odbor vojenského letectví MO od 1. července 2006 hájí 
ochranné pásmo oblastního přehledového radaru SRE/PAR 

 

Ochranné pásmo sestává ze tří sektorů dle přílohy č. 1 

 

sektor A. je tvořen komolým kuželem vycházejícím z ohraničení sektoru 
A směrem vzhůru pod uhlem 0,3° nad vodorovnou rovinou vymezenou 
sektorem A až do vzdálenosti 5000 m od stanoviště antény radaru, 

sektor B. je tvořen komolým kuželem vycházejícím z ohraničení sektoru 
C směrem vzhůru pod uhlem 0,3° nad vodorovnou rovinou proloženou 
vzdáleným ohraničením sektoru B. Dálkově není sektor C omezen. 

V ochranném pásmu sektoru přehledové části radaru mohou být ojediněle 
bodové překážky, jako sloupy, stojany, komíny atd., a to mimo sektor 
zvýšeného zájmu o radarovou informaci. Pod ochranným pásmem nesmí 
být souvislé kovové překážky do vzdálenosti 3 000 m, svou plochou kolmé 
ke stanovišti radaru, pokud jejich čelní plocha přesahuje rozměr 100 x 20 
m a to tehdy, jedná-li se o prostor provozně důležitý. 

Ochranné pásmo je hájeno do vzdálenosti 30 km od radaru. 

 

Tyto regulativy požaduji zapracovat do textové i grafické části 
návrhu územního plánu. V případě souběhu vymezených území výše 
popsaných platí pro vymezená území přísnější požadavek nebo 
jejich souběh. 

 

Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry příslušné 
kategorie komunikace a ochranná pásma stávajícího i plánovaného 
dopravního systému. Návrhem ani jeho důsledky nebudou dotčeny příp. 
nemovitosti ve vlastnictví ČR MO.  

Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací je podmíněn v 
případech, že jsou řešeny plochy pro výstavbu větrných elektráren (dále 
VE ) respektování podmínek, týkajících se výstavby VE. V úrovni 
územního plánování nelze posoudit, zda eventuelně plánovaná výstavba 
VE nenaruší obranyschopnost státu ČR a zájmy resortu MO. Tuto 

 

 

 

 

 
 
- vzato na vědomí 

 
 
- vzato na vědomí 

 

 

 

 

 

 

- vzato na vědomí 

 

- vzato na vědomí 

 

 

 

 

- vzato na vědomí 

 

 

- v této fázi pořízení územního plánu 
není požadavek na řešení ploch pro 
výstavu VE uplatněn 
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skutečnost lze zjistit až na základě podrobné výkresové dokumentace, ve 
které budou uvedeny mimo jiné typy VE, souřadnice a výšky těchto 
staveb. Před realizací staveb VE je nutno zaslat projektovou dokumentaci 
k posouzení a vyžádat si stanovisko VUSS ke stavbě. Upozorňuji na 
skutečnost, že pokud se prokáže, že stavby VE budou mít negativní vliv 
na radiolokační techniku v užívání resortu MO, bude stanovisko k 
výstavbě VE zamítavé. 

Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí: 

Předem bude s Vojenskou ubytovací a stavební správou Pardubice, 
Teplého 1899, projednána výstavba: 

VYMEZENÁ ÚZEMÍ - celé správní území 

Vymezeným územím MO ve smyslu § 175 zák.č.183/06 Sb., v němž lze 
vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany, je celé území: 

celé území pro tyto druhy výstavby: 
 stavby vyšší než 15 m nad terénem pokud není výše uvedeno 

jinak; 
 výstavba nebytových objektů (továrny, haly, skladové a obchodní 

komplexy, rozsáhle stavby s kovovou konstrukcí apod.); 
 stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, 

mobilních telefonů, větrných elektráren apod.); 
 stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN; 
 změny využití území; 
 nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky, rekonstrukce, 

výstavba, rekonstrukce a rušení objektů na nich včetně silničních 
mostů, čerpací stanice PHM; 

 nové dobývací prostory včetně rozšíření původních; 
 výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, 

změna jejich kapacity; 
 zřizování vodních děl (přehrady, rybníky); 
 vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace 

vodního toku a ostatní stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám 
poměrů vodní hladiny; 

 říční přístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol, 
manipulačních ploch nebo jejich rušení; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- územní plán neřeší umisťování 
staveb 
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 železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a 
rekonstrukce objektů na nich; 

 železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, 
změna zařazení apod.; 

 veškerá výstavba dotýkající se pozemků s nimiž přísluší 
hospodařit MO 

 
Vojenská správa si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní 
výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy resortu MO. 

 

 

 

 

 

 
- vzato na vědomí 

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

ze dne 10. 04. 2013 

Č.j.: 17340/2013/31100 

Věc: Opakované projednání návrhu ÚPO Čepí 

Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a 
těžby nerostných surovin neuplatňujeme podle ustanovení § 50 odst. 2 
stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona k výše 
uvedené územně plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože 
dokumentace akceptuje problematiku ochrany a využití nerostného 
bohatství v řešeném území. 

 

 

 

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

15. Ministerstvo zdravotnictví, 
Palackého náměstí 4,            
128 01 Praha 2 

 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

16. Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro 
Pardubický kraj, 
Poděbradova 909,  
537 15 Chrudim 

ze dne 10. 04. 2013 

Č.j.: SPU 177584/2013 

Oznámení společného jednání o návrhu Územního plánu obce Čepí 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, 
Pobočka Chrudim k návrhu územního plánu obce Čepí sděluje, že v 
katastrálním území Čepí je do roku 2018 plánováno zahájení komplexní 
pozemkové úpravy. 

Z důvodu plánovaného zahájení komplexní pozemkové úpravy 
doporučujeme při zpracování územního plánu ponechat část zemědělské 
půdy ve vlastnictví obce na realizaci plánu společných zařízení (čestní síť, 
biokoridory, biocentra, vodohospodářská a protierozní opatření, aj.). 

 

 

 

 

 

- vzato na vědomí, vlastnictví pozemků 
nelze ovlivnit územním plánem, 
územní plán toto neřeší 

17. Ministerstvo životního prostředí, 
pracoviště Hradec Králové 
Resslova 1229/2A, 
500 02 Hradec Králové 

ze dne 23.04.2013 

Návrh územního plánu obce Čepí - stanovisko dotčeného orgánu 

K návrhu územního plánu obce Čepí 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 Čepí je evidováno výhradní ložisko cihlářské 

 

- vzato na vědomí, projektant prověří 
zapracování uvedeného výhradního 
ložiska cihlářské suroviny Čepí 1, č. 
3049301 a stanoveného chráněné 
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Č.j.: 537/550/13-
Hd25496/ENV/13 

suroviny Čepí 1, č. 3049301, a bylo zde stanoveno chráněné ložiskové 
území Čepí, č. 04930000. 

 

 

ložiskové území Čepí, č. 04930000 do 
územního plánu Čepí 

Ložisko bylo zapracováno 
v aktualizované podobě včetně 
chráněného ložiskového území 

18. Obvodní báňský úřad pro území 
krajů Královéhradeckého a 
Pardubického 
 Wonkova 1142/1,  
Hradec Králové  
500 02 

ze dne 21. 05. 20123 

Č.j.: SBS 11286/2013/OBÚ-09/1 

Stanovisko k opakovanému společnému jednání o návrhu územního 
plánu 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického 
obdržel Vaše oznámení o opakovaném společném jednání (o návrhu 
územního plánu Čepí). 

Po prostudování dokumentace na internetové adrese vydáváme k 
dokumentaci následující stanovisko. 

Již v roce 2011 Vás zdejší úřad upozornil na to, že orgány územního 
plánování a zpracovatelé územně plánovací dokumentace jsou povinni 
navrhovat řešení, které je i z hlediska ochrany a využití nerostného 
bohatství nejvýhodnější (§ 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, 
ve znění pozdějších zákonů) a s přihlédnutím k tomu, že v zájmu ochrany 
nerostného bohatství lze v chráněném ložiskovém území zřizovat jen 
stavby a zařízení, které souvisí s dobýváním výhradního ložiska (pokud k 
umístění staveb a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska nebylo vydáno souhlasné závazné stanovisko (§ 18 a § 19 výše 
cit. horního zákona). 

Zdejší úřad zásadně nesouhlasil s tím, aby v chráněném ložiskovém 
území byla plánovaná činnost a stavby, které by měly sloužit pro potřeby 
specifického lehkého průmyslu (v dokumentaci plocha výroby a 
skladování - lehký průmysl - specifický). 

Obvodní báňský úřad v Trutnově, pracoviště Hradec Králové trval rovněž 
na respektování povinnosti stanovené v ustanovení § 18 výše cit. horního 
zákona. 

Bohužel nepokládáme naše požadavky, které jsme uplatnili v roce 2011 
za splněné. Podle našeho názoru nebyla věnována dostatečná pozornost 
zaměřená na respektování povinnosti stanovené v ustanovení § 18 výše 
cit. horního zákona. Jak nás neoficiálně informoval zástupce ČGS, nejsou 
v územním plánu správně zakresleny hranice stávajících chráněných 
ložiskových území (dále jen CHLÚ). Podle neoficiální informace je v textu 
k návrhu územního plánu správně uvedeno CHLÚ 04930000 Čepí, vzniklé 

 

 

 

 

 

Hranice Chráněného ložiskového 
území bylo zapracováno dle 
upřesněných podkladů.  

Dohodnuta byla podmínka pro zákres 
lokality Z6 do návrhu územního plánu.  

Zrušena byla textace o vytěžené části 
ložiska.  
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rozhodnutím ONV Chrudim č. j. Výst./l971-30-1314 ze dne 15. 12. 1971. 
Na ložisku však, podle výše uvedené informace, existuje další CHLÚ - 
CHLÚ 04930101 Dubany, vzniklé zrušením dobývacího prostoru Dubany. 

Ochrana výhradního ložiska je zajištěna stanovenými CHLÚ. Pokud 
nebyla CHLÚ zrušena, je nutné je respektovat a na jejich plochách nelze 
plánovat zřizování staveb a zařízení, která nesouvisí s dobýváním 
výhradního ložiska. 

Pokud nebude provedena kontrola správnosti zákresů stanovených CHLÚ 
a pokud nebude respektována povinnost stanovená v ustanovení § 18 
výše cit. horního zákona, není možné, aby zdejší úřad s návrhem 
územního plánu Čepí souhlasil. Naše stanovisko je tedy záporné. 

 

 

 

 

 

 

 

19. 

 

 

Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu 

O stanovisko bude požádáno ve smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona 
až s vyhodnocením stanovisek a připomínek obcí a veřejnosti 

 

 

  
 

 
Podněty sousedních obcí 
 

 
Vyhodnocení podnětů sousedních 
obcí 

1. Obec Dubany 
Dubany 23, 
530 02 Pardubice 

ze dne 12.6.2013 

Č.j. OD/20130601 

Věc: Vyjádření k návrhu 2013 územního plánu Čepí. Obec Dubany 
nesouhlasí, že v kapitole C7-3 Vodní toky bylo zrušeno navržené 
protipovodňové opatření - suchý poldr. V obci Dubany bylo v posledních 
10 letech 2x zaplaveno několik domů a žádáme tímto o zachování 
suchého poldru v územním plánu obce Čepí. 

 

- dle schváleného usnesení 
zastupitelstva obce Čepí byl suchý 
poldr vyřazen z návrhu územního 
plánu, v současné době probíhá 
neoficiální formou (konzultace) ověření 
připomínky obce Dubany s odborem 
životního prostředí 

2. Obec Jezbořice Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky  

3. Obec Starý Mateřov Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky  

4. Obec Rozhovice  Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky  

5. Obec Dřenice Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky  

6. Obec Třibřichy Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky  
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 Pokyny pořizovatele  

 
1. 

 
Novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) včetně 
prováděcích vyhlášek 

Projektant upraví obsah ÚP Čepí 
(výrok, odůvodnění, grafická část) dle 
Novely stavebního zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) včetně 
prováděcích vyhlášek. 

 
 

D2 VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ ÚP ČEPÍ 
 

 Dotčený orgán Stanovisko (doslovný přepis) Vyhodnocení stanoviska 

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

ze dne 12.6.2013 

 

Stanovisko k oznámení o zahájení řízení o Územním plánu obce Čepí. 

Souhlasíme s předloženým návrhem a neuplatňujeme žádné námitky 
proti jeho schválení. 

Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Královéhradecký 
a Pardubický kraj v Hradci Králové jako dotčený orgán státní správy 
příslušný podle § 94 odst. 3 zákona číslo 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a 
o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění a 
podle § 13 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
v platném znění omlouvá svoji neúčast na veřejném projednávání 
návrhu změny, který je podle ustanovení § 52 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů stanoven 
na 17.6.2015. 

 

 

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

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

ze dne 24.6.2015 

 

Projednávaný druh dokumentace: Návrh územního plánu Čepí 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán dle 
ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o PO“), a dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona 
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č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše 
uvedenou dokumentaci předloženou dne 6.5.2015 a k této vydává 
v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle 
ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů 

souhlasné závazné stanovisko 

 

Poučení 
Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. 

Upozornění: 

1. Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování se uplatňují 
jako požadavky civilní ochrany. Požadavky civilní ochrany 
k územnímu plánu obce jsou definovány § 20 vyhl.č. 380/2002 Sb., 
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 
 

2. Zdroje požární vody se navrhují v souladu s požadavky ČSN 75 
2411. 

 

 

 

 
 
- vzato na vědomí 

 

 

 
 
- projektant opraví chybný odkaz na 
vyhlášku  - v územním plánu jsou 
požadavky civilní ochrany řešeny ve 
smyslu § 20, vyhl. 380/2002 Sb., 
k přípravě a provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva 

- opraveno bude číslo normy – ČSN 
75 2411 

3. Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje se sídlem 
v Pardubicích, Mezi Mosty 1793,  
530 02 Pardubice 

ze dne 18.6.2015 

 

Na základě podání oznámení Magistrátu města Pardubic, odboru 
hlavního architekta, doručeného dne 5.5.2015, Krajská hygienická 
stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, (dále jen „KHS“), 
jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb. 
o ochraně veřejného zdraví v platném znění a § 4 odst.2 písm.b) zák. č. 
183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“) posoudila 
předložené veřejné projednání „návrhu územního plánu Čepí.“ 

Po zhodnocení souladu předloženého opakovaného projednání návrhu 
územního plánu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného 
zdraví vydává KHS v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona toto 
stanovisko: 

S veřejným projednáním „návrhu územního plánu Čepí“  
s o u h l a s í. 
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V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a § 4 odst. 5 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění 
stanovených podmínek:  

1) KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z2 vedena 
jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem 
vůči průmyslové zóně nacházející se na východ od navržené 
lokality. 

 

 
2) KHS požaduje v další fázi (územní řízení, posuzování vlivů na 

životní prostředí, apod.) doložit dodržení platných 
hygienických limitů hluku z navržené lokality Z5 pro výrobu a 
skladování – lehký průmysl – specifický na hranicích 
stávajících i nově navržených nejbližších chráněných 
venkovních prostorů. 

3) KHS požaduje v další fázi (územní řízení, regulační plán, 
apod.) doložit dodržení platných hygienických limitů hluku z 
plochy Z6 na hranicích stávajících a nově navržených 
nejbližších chráněných venkovních prostorů. 

4) KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z9 vedena 
jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem 
vůči provozu na silniční komunikaci č. III/32229. KHS 
požaduje v další fázi řízení (územní, apod.) doložit 
nepřekročení platných hygienických limitů hluku z provozu na 
silniční komunikaci č. III/32229, na východní hranici lokality 
Z9.  

5) KHS požaduje v další fázi (územní řízení, posuzování vlivů na 
životní prostředí, apod.) doložit dodržení platných 
hygienických limitů hluku z navržené plochy přestavby P1 na 
hranicích nejbližších stávajících i nově navržených chráněných 
venkovních prostorů. Dále KHS požaduje, aby byla lokalita 
doplněna o pás ochranné a izolační zeleně směrem k nově 
navrženému a stávajícímu bydlení.  

 

 
 
- projektant v textové části návrhu ÚP 
doplnil podmínku u lokality Z2 – kap. 
F.2  PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ – BV bydlení v rodinných 
domech – venkovské 

- v textové části podmínka u lokality 
Z5 uvedena v kap. F.2  PODMÍNKY 
VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ – odst. 68 

 
 
- projektant doplní požadavek dodržení 
platných hygienických limitů 
u lokality Z6 dle požadavku DO 
 

- lokalita Z9 bude z návrhu ÚP Čepí 
vypuštěna, protože se jedná o zábor 
zemědělské půdy I. třídy ochrany 

 

 

 
- v textové části podmínka u lokality 
P1 uvedena v kap. F.2  PODMÍNKY 
VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ – odst. 68 
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Odůvodnění 

KHS se k opakovanému projednání návrhu územního plánu Čepí 
vyjádřila stanoviskem s č.j. KHSPA 05598/2013/HOK-Pce ze dne 14. 
5. 2013 s těmito podmínkami: 

6) KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z2 vedena jako 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči 
průmyslové zóně nacházející se na východ od navržené lokality. 

7) KHS požaduje v další fázi (územní řízení, posuzování vlivů na 
životní prostředí, apod.) doložit nepřekročení hygienických limitů 
hluku z navržené lokality Z5 pro výrobu a skladování – lehký 
průmysl – specifický, na hranicích stávajících i nově navržených 
nejbližších chráněných venkovních prostorů a chráněných 
venkovních prostorů staveb. 

Dále se KHS vyjádřila k návrhu ÚP Čepí stanoviskem s č.j. KHSPA 
00025/2011/HOK-Pce ze dne 21. 1. 2011 s těmito podmínkami:  

1) KHS požaduje, aby byla plocha pro bydlení v lokalitě Z3 vedena 
jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči 
nově navržené ploše výroby VL v lokalitě Z3. Dále KHS požaduje 
v další fázi (územní řízení, regulační plán, apod.) doložit dodržení 
platných hygienických limitů hluku z navržené plochy VL v lokalitě 
Z3 na hranici nově navrženého chráněného venkovního prostoru – 
BV lokality Z3. 

2) KHS požaduje, aby byla plocha pro bydlení v lokalitě Z4 vedena 
jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči 
nově navržené ploše výroby a skladování – zemědělská výroba VZ 
v lokalitě Z4. 

3) Dále KHS požaduje v další fázi (územní řízení, regulační plán, 
apod.) doložit dodržení platných hygienických limitů hluku 
z navržené plochy VZ v lokalitě Z4 na hranici nově navrženého 
chráněného venkovního prostoru – BV lokality Z4. 

4) KHS požaduje v další fázi (územní řízení, posuzování vlivů na 
životní prostředí, apod.) doložit dodržení platných hygienických 
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limitů hluku z navržené lokality Z5 pro výrobu a skladování – lehký 
průmysl – specifický na hranicích stávajících i nově navržených 
nejbližších chráněných venkovních prostorů.  

5) KHS požaduje v další fázi (územní řízení, regulační plán, apod.) 
doložit dodržení platných hygienických limitů hluku z plochy Z6 na 
hranicích stávajících a nově navržených nejbližších chráněných 
venkovních prostorů. 

6) KHS požaduje v další fázi (územní řízení, posuzování vlivů na 
životní prostředí, apod.) doložit dodržení platných hygienických 
limitů hluku z navržené plochy přestavby P1 na hranicích 
nejbližších stávajících i nově navržených chráněných venkovních 
prostorů. Dále KHS požaduje, aby byla lokalita doplněna o pás 
ochranné a izolační zeleně směrem k nově navrženému a 
stávajícímu bydlení. 

7) KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z2 vedena jako 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči 
průmyslové zóně nacházející se na východ od navržené lokality.  

Lokality v upraveném návrhu ÚP Čepí: 

Lokality Z1, Z2, Z3, Z4, Z6, Z7, Z8 a P1 zůstávají ve stejném znění. 
Podmínky pro lokality Z2, Z6 a P1 zůstávají i nadále v platnosti.  

Došlo k rozšíření stávajícího areálu výroby v lokalitě Z5 (plocha 
výroby byla rozšířena severním a jihovýchodním směrem). Podmínka 
pro lokalitu Z5 zůstává i nadále v platnosti. 

Nově vznikla plocha pro bydlení Z9 s funkčním vymezením BV 
(bydlení v rodinných domech – venkovské), která je situována 
západním směrem od silnice č. III/32229 na severním okraji k.ú. Čepí 
v blízkosti stávající zástavby s funkcí BV. KHS požaduje, aby byla 
funkce bydlení v lokalitě Z9 vedena jako podmíněně přípustná 
z hlediska ochrany před hlukem vůči provozu na silniční komunikaci č. 
III/32229. KHS požaduje v další fázi řízení (územní, apod.) doložit 
nepřekročení platných hygienických limitů hluku z provozu na silniční 
komunikaci č. III/32229, na východní hranici lokality Z9. 
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4. Státní veterinární správa,  
Husova 1747, 530 02 Pardubice 2  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

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

 
 
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

 

 

6. Krajský úřad Pardubického kraje, 
odbor životního prostředí a 
zemědělství,  
Komenského náměstí 125,  
532 11 Pardubice 

ze dne 10.6.2015 

 

Stanovisko dotčených orgánů ve smyslu ust. § 52 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu odboru 
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického 
kraje k akci: „Veřejné projednání návrhu územního plánu Čepí". 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas)  
Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu v Pardubicích dle zákona č. 
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících předpisů neuplatňuje na 
obsah územního plánu žádné další požadavky nad rámec požadavků 
vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a 
územně analytických podkladů.  

Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. M. Pešata)  
Z hlediska zvláště chráněných území (přírodních památek a přírodních 
rezervací), lokalit soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti a evropsky 
významné lokality), zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů i 
regionálního územního systému ekologické stability, které jsou dle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 
v kompetenci Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany 
přírody a krajiny, není proti návrhu námitek.  

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. 
M. Boukal, Ph.D.)  
Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný orgán 
státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) 
dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění 
pozdějších změn (dále jen „zákon“), posoudil předloženou žádost a dle 
ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává  

 

 

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

- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace 
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NESOUHLAS 

k uvedené věci ”ÚP Čepí, návrh“, s vyhodnocením důsledků 
navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 
13/1994 Sb.  

Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění 
zákon č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších předpisů. 
Pořizovatel územně plánovací dokumentace je dle § 5 odst. 1 zákona 
povinen řídit se zásadami plošné ochrany zemědělského půdního 
fondu, které jsou uvedeny v § 4 zákona. Dle § 4 odst. 3 zákona lze 
(cit.): „Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze 
v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným 
zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.“  

K předloženému textu máme proto tyto připomínky:  

√ Aby mohl orgán OZPF k územně plánovací dokumentaci uplatnit 
svá stanoviska dle § 5 zákona, požaduje doplnit u jednotlivých 
ploch, navržených na I. a II. třídách ochrany, zdůvodnění jiného 
výrazně převažujícího veřejného zájmu, nebo tyto plochy přesunout 
na plochy nižších tříd ochrany, případně je z dalšího projednávání 
územního plánu zcela vypustit.  

 

 
 
 
 

 
 

√ V případě, že jsou některé plochy přejímány z platné územně 
plánovací dokumentace a zároveň je zachováno i jejich funkční 
využití, požadujeme tuto informaci zapracovat do tabulkových 
podkladů pro OZPF, aby mohl orgán OZPF využít § 4 odst. 4 
zákona (tj. aby u takovýchto ploch nemuselo být požadováno 
zdůvodnění jiného výrazně převažujícího veřejného zájmu).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- projektant z návrhu ÚP Čepí vypustí 
nově navrhované plochy na 
zemědělské půdě I. a II. třídy ochrany 
(Z9, Z8, Z4 a část Z3 – tuto lze 
ponechat jako rezervu), neboť u těchto 
ploch nelze prokázat jiný výrazně 
převyšující veřejný zájem nad 
veřejným zájmem ochrany ZPF (v obci 
je dostatek stávajících vymezených 
ploch pro bydlení)  
- u nově navrhované plochy Z7 se 
pokusí projektant zdůvodnit veřejný 
zájem nebo plochu vyjme 

- u ostatních rozvojových ploch bude 
uvedeno – převzato z platné územně 
plánovací dokumentace 
Po provedené úpravě návrhu ÚP Čepí 
pořizovatel požádá DO o vydání 
nového stanoviska  
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Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona se 
nevztahují ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění, a neřeší se jím žádné majetkoprávní ani uživatelské vztahy 
k pozemkům.  

Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. J. Klapková)  
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, nemáme z hlediska kompetencí krajského úřadu k veřejnému 
projednání územního plánu Čepí připomínky – v řešeném území se 
nevyskytují pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

 

 

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

7. Magistrát města Pardubic,  
odbor dopravy,  
náměstí Republiky 12, 
530 21 Pardubice 

 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

8. Magistrát města Pardubic,  
odbor správních agend,  
Pernštýnské náměstí 1, 
530 21 Pardubice 

ze dne 1.6.2015   

 

Stanovisko k řízení o územním plánu Čepí. 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové 
péče, jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče, 
k oznámení Magistrátu města Pardubic OHA-ÚÚP, čj. MmP 
27162/2015, o zahájení řízení o územním plánu Čepí, sděluje toto 
stanovisko: 

Územní plán Čepí vychází z posouzeného návrhu zadání, ke kterému 
vydal příslušný orgán státní památkové péče stanovisko pod čj. MmP 
67392/2009 ze dne 14. 1. 2010 a následně ze společného jednání 
posouzeného stanoviskem čj. MmP 800/2011 ze dne 7. 1. 2011. Návrh 
územního plánu není v rozporu s požadavky na ochranu zájmů státní 
památkové péče, proto k němu nemáme připomínky. 

 

 

 

 

 

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

9. Magistrát města Pardubic,  
odbor životního prostředí,  
Štrossova 44, 530 21 Pardubice 

ze dne 15.6.2015 
 

Společné vyjádření odboru životního prostředí k návrhu ÚP Čepí – 
změny. 

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

 

 
 
- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu či 
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k předloženému návrhu územního plánu připomínek. 
Oddělení ochrany přírody: 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění nemáme námitek k předloženému návrhu ÚP Čepí. 
Z hlediska zák.č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu 
je kompetentní Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ. 
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme námitky. 

Oddělení vodního hospodářství: 
Z vodohospodářského hlediska nemáme zásadních připomínek. 
 

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.  

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

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

10. Ministerstvo dopravy ČR,  
nábřeží L. Svobody 1222/22,  
110 15 Praha 1 

 
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

12. Ministerstvo zdravotnictví, 
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha  

ze dne 12.5.2015 

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Čepí 

Ministerstvo zdravotnictví ČR nemá v předmětné lokalitě žádné zájmy 
z hlediska neregionální výstavby zdravotnických zařízení. 
Český inspektorát lázní a zřídel z hlediska ochrany léčebných lázní a 
přírodních léčivých zdrojů vydává samostatná stanoviska k uvedeným 
lokalitám.  

 

 

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

13. Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro 
Pardubický kraj, 
Poděbradova 909, 537 15 Chrudim 

ze dne 15.5.2015 

Vyjádření k zahájení řízení o územním plánu Čepí 
Dne 5.5.2015 jsme obdrželi oznámení o zahájení řízení o územním 
plánu obce Čepí. 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 
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Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro 
Pardubický kraj, pobočka Pardubice 
Boženy Němcové 231, 530 02 
Pardubice 

ze dne 10.6.2015 

V zájmovém (katastrálním) území návrhu ÚP se nenachází stavby 
vodních děl – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a 
příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu (SPÚ). 
Současně sdělujeme, že není evidováno ani podrobné odvodnění 
(drenážní systém). 

 
Územní plán obce Čepí 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, 
Pobočka Pardubice sděluje, že v katastrálním území Čepí neproběhly 
úpravy a ani v nejbližší době nepředpokládáme, že by byly zahájeny. 
K předloženému územnímu plánu obce nemáme připomínky.  

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

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

14. Ministerstvo životního prostředí, 
pracoviště Hradec Králové 
Resslova 1229/2A, 
500 02 Hradec Králové 

 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

15. Obvodní báňský úřad pro území 
krajů Královéhradeckého a 
Pardubického 
Wonkova 1142/1, Hradec Králové  
500 02 

ze dne 14.5.2015 

 

Vyjádření k zahájení řízení o územním plánu Čepí 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického obdržel pod č.j. MmP 27162/2015 Vaše oznámení 
týkající se zahájení řízení o územním plánu Čepí. 

Zdejší úřad se v minulosti k navrhovanému územnímu plánu několikrát 
vyjadřoval; v souvislosti s předkládaným návrhem se nyní odvolává 
zejména na své stanovisko zaslané pod č.j. SBS 18924/2014/OBÚ-09/1 
a týkající formulace omezení výstavby nesouvisející s dobýváním 
výhradního ložiska (cihlářská surovina) v chráněném ložiskovém 
území (dále jen CHLÚ), které zčásti zasahuje do území řešeného 
územním plánem (dále jen ÚP). 
V textové části předloženého návrhu ÚP (kap. E7, čl. 59) se uvádí: 
Výstavba na ploše chráněného ložiskového území (Z6) je podmíněna 
dodržením postupu dle zákona č. 44/1988 ve znění pozdějších předpisů 
nebo zrušením chráněného ložiskového území a odpisem zásob na 
těchto plochách. 
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Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického trvá na dodržení této podmínky pro veškerou plochu 
CHLÚ zasahující do řešeného území (tedy nikoli jen pro lokalitu 
označenou v ÚP jako Z6), která je v návrhu ÚP specifikována jako 
zemědělská plocha (označení NZ) nebo příp. plocha zeleně (označení 
ZO). 

Z tohoto důvodu také omlouvá svou neúčast na veřejném projednání 
návrhu dne 17.6.2015 v Čepí. 

 
- projektant uvedenou podmínku pro 
výstavbu na ploše Z6 upraví tak, aby 
platila pro veškerou plochu CHLÚ 
zasahující do řešeného území (i plochy 
NZ nebo ZO) 

 

16. Ministerstvo obrany ČR,  
Sekce ekonomická a majetková MO 
Odbor ochrany územních zájmů a 
řízení programů nemovité 
infrastruktury, oddělení ochrany 
územních zájmů Pardubice  
Teplého 1899, 530 02 Pardubice  

 

 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

17. 

 

 

Krajský úřad Pardubického kraje, 
odbor rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu 
Komenského náměstí 125, 
532 11 Pardubice 

ze dne 4.6.2015 

Stanovisko k měněným částem návrhu Územního plánu Čepí  

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního 
ruchu a sportu (dále jen krajský úřad) obdržel dne 5.5. 2015 oznámení 
o zahájení řízení o návrhu Územního plánu Čepí, ve smyslu § 52 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon).  

Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona krajský úřad jako 
nadřízený orgán uplatňuje stanovisko k částem řešení, které byly od 
společného jednání změněny.  

Krajský úřad posoudil návrh územního plánu z hlediska zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a 
konstatuje, že návrh územního plánu je koordinován s územně 
plánovacími dokumentacemi sousedních obcí. Návrh územního plánu 
neobsahuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v 
zásadách územního rozvoje.  
Dne 7.10.2014 nabyly účinnosti Zásady územního rozvoje 
Pardubického kraje (ZÚR Pk) – aktualizace č. 1 a dne 15.4. 2015 
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schválila vláda usnesením č. 276 Aktualizaci č. 1 Politiky územního 
rozvoje České republiky (PÚR ČR).  

Odůvodnění návrhu územního plánu je nutné doplnit o posouzení 
souladu s PÚR ČR ve znění aktualizace č. 1 a o posouzení souladu se 
ZÚR Pk ve znění aktualizace č. 1.  
 

Žádáme o předložení upravené dokumentace k posouzení návrhu 
územního plánu ve smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona. 

 
 
- projektant doplní odůvodnění návrhu 
ÚP Čepí o posouzení souladu s PÚR 
ČR ve znění aktualizace č. 1 a se ZÚR 
Pk ve znění aktualizace č. 1 
- po upravení dokumentace pořizovatel 
zažádá o posouzení návrhu dle § 50 
odst. 7 stavebního zákona 

    

 Ostatní Vyjádření/připomínka (doslovný přepis) Vyhodnocení připomínky 

1. VODOVODY A KANALIZACE 
PARDUBICE, a.s.,  
Teplého 2014, 530 02 Pardubice 

ze dne 26.5.2015 

PŘEDMĚT: Čepí – stanovisko k územnímu plánu  
Předkládaný územní plán řeší podmínky pro další rozvoj obce v oblasti 
bydlení a veřejné infrastruktury. 
Řešené nové zastavitelné plochy Z1-Z4 a Z8 jsou určeny pro bydlení, 
plochy Z5-Z7 jsou určeny pro výrobu. Přestavbová plocha P1se 
nachází v současně zastavěném území obce a projednávaný ÚP řeší 
změnu z původní zástavby pro bydlení na plochu pro drobnou výrobu. 
Zásobování vodou – řešené plochy Z-Z6, Z8 a P1 bude možné napojit 
na stávající veřejný vodovod v obci. 
Plocha Z7 (areál Excalibur) je mimo dosah vodovodu a v ÚP napojení 
řešeno není. 
Vzhledem k plánované zástavbě bytovými domy v Dubanech je reálný 
předpoklad nedostatečného tlaku ve vodovodním potrubí i obci Čepí. 
Pro vyřešení tohoto jevu VAK připravuje osazení automatické tlakové 
staníce (ATS) na vodovodní síti, čímž dojde k posílení tlaku 
v předmětné oblasti. Dle zpracované variantní studie spol. VIS sro 
H.Králové bude ATS umístěna v prostoru Čepí-Dubany-St.Máteřov na 
veřejně přístupném pozemku. Předpoklad realizace ATS je r. 2017. 
Odkanalizování – obce je zajištěno soustavnou kanalizací s napojením 
a likvidací odpadních vod na ČOV Třebosice. 
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Zastavitelné plochy bytovou výstavbou Z1-Z4, Z8 a plochy pro výrobu 
Z5(rozšíření stáv. areálu, Z6 (neživočišná zemědělská výroba) budou 
odkanalizovány oddílnou splaškovou kanalizací, dešťové vody budou 
odvedeny dešťovou kanalizací. Na výkrese B3a Vodní hospodářství 
chybí vyznačení dešťové kanalizace z plochy Z3,Z5,Z6. Přestavbová 
plocha P1je přilehlá ke stávající stoce. 
Plocha Z7 ( areál Excalibur) je mimo dosah kanalizace pro veřejnou 
potřebu a v ÚP napojení řešeno není. 
Nedoporučujeme realizaci jímek na vyvážení u plochy Z3 pro bytovou 
zástavbu ( Textová část, str.8). V celé obci je soustavná kanalizace pro 
veřejnou potřebu (zák.274/2001 Sb o vodovodech a kanalizacích 
v platném znění). 
VAK aktuálně řeší převedení odpadních vod z ČOV Třebosice 
k likvidaci na BČOV Pardubice. Dle zpracované realizační 
dokumentace a vydaného stav.povolení bude nově realizováno 
propojení kanalizace St.Máteřov – Popkovice a přestavba ČOV 
Třebosice  na čerpací stanici ( PSOV). Předpoklad dokončení prací je 
r.2017. 

Další připomínky nemáme. 

 

 

 

 

 

 

- projektant prověří důvod pro 
uvedenou poznámku ohledně realizace 
vyvážecích jímek u plochy Z3, event. 
změní text na napojení do stávající 
kanalizace obce 

 

    

 Sousední obce Připomínky (doslovný přepis) Vyhodnocení připomínek 

1. Obec Dubany Obec neuplatnila v zákonné lhůtě své připomínky 

2. Obec Jezbořice Obec neuplatnila v zákonné lhůtě své připomínky 

4. Obec Starý Mateřov Obec neuplatnila v zákonné lhůtě své připomínky 

5. Obec Rozhovice  Obec neuplatnila v zákonné lhůtě své připomínky 

6. Obec Dřenice Obec neuplatnila v zákonné lhůtě své připomínky 

7. Obec Třibřichy Obec neuplatnila v zákonné lhůtě své připomínky 
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 Objednatel Požadavek (doslovný přepis) Vyhodnocení požadavku 

 Obec Čepí  

ze dne 2.2.2015 

Žádost obce Čepí – změna tvaru křižovatky 

Obec Čepí, IČ 00273457, Čepí 79, 533 32 čepí, si dovoluje požádat o 
zapracování změny v návrhu nového územního plánu obce Čepí. 
Změna se týká řešení tvaru křižovatky, kterou se vjíždí do obce Čepí 
od Rozhovic (od Heřmanova Městce). 
Toto řešení tvaru křižovatky chápeme jako velice důležitý 
bezpečnostní prvek, který by rozhodně neměl být opomenut při tvorbě 
nového územního plánu.  

 
Požadavku obce bude vyhověno, 
projektant do návrhu ÚP zapracuje 
možnost umístění nového tvaru 
křižovatky 

 
 

D3 VYHODNOCENÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ ÚP ČEPÍ 
 

Dotčený orgán Stanovisko (doslovný přepis) Vyhodnocení stanoviska 

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

 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

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

ze dne 27.4.2016 

 

Projednávaný druh dokumentace: Návrh ÚP Čepí 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán dle 
ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o PO“), a dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona 
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše 
uvedenou dokumentaci předloženou dne 18.3.2016 a k této vydává 
v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle 
ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů 

souhlasné závazné stanovisko 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- vzato na vědomí 
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Poučení 
Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné 

odvolání. 

 

 

3. Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje se sídlem 
v Pardubicích, Mezi Mosty 1793,  
530 02 Pardubice 

ze dne 30.3.2016 

 

Na základě podání oznámení Magistrátu města Pardubic, odboru 
hlavního architekta, Štrossova 44, 530 21 Pardubice, doručeného dne 
18.03.2016, Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v 
Pardubicích, (dále jen „KHS“), jako dotčený orgán státní správy ve 
smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění 
pozdějších předpisů a § 4 odst.2 písm.b) zák. č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon (dále jen „stavební zákon“) posoudila předložený „návrh 
územního plánu obce Čepí.“ 

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu územního plánu 
s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v 
souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona toto stanovisko: 

S opakovaným veřejným projednáním „návrhu územního plánu 
obce Čepí“  

s o u h l a s í. 

Odůvodnění: 

KHS se návrhu územního plánu obce Čepí vyjádřila v rámci 
veřejného projednání stanoviskem s č.j. KHSPA 6670/2015/HOK-Pce ze 
dne 18.6.2015 s podmínkami::  

1) KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z2 vedena jako 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči 
průmyslové zóně nacházející se na východ od navržené lokality. 

2) KHS požaduje v další fázi (územní řízení, posuzování vlivů na 
životní prostředí, apod.) doložit dodržení platných hygienických 
limitů hluku z navržené lokality Z5 pro výrobu a skladování – lehký 
průmysl – specifický na hranicích stávajících i nově navržených 
nejbližších chráněných venkovních prostorů. 

3) KHS požaduje v další fázi (územní řízení, regulační plán, apod.) 
doložit dodržení platných hygienických limitů hluku z plochy Z6 na 
hranicích stávajících a nově navržených nejbližších chráněných 
venkovních prostorů. 

4) KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z9 vedena jako 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace 
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podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči provozu 
na silniční komunikaci č. III/32229. KHS požaduje v další fázi řízení 
(územní, apod.) doložit nepřekročení platných hygienických limitů 
hluku z provozu na silniční komunikaci č. III/32229, na východní 
hranici lokality Z9.  

5) KHS požaduje v další fázi (územní řízení, posuzování vlivů na 
životní prostředí, apod.) doložit dodržení platných hygienických 
limitů hluku z navržené plochy přestavby P1 na hranicích nejbližších 
stávajících i nově navržených chráněných venkovních prostorů. 
Dále KHS požaduje, aby byla lokalita doplněna o pás ochranné a 
izolační zeleně směrem k nově navrženému a stávajícímu bydlení.  

Navržené lokality: 

Lokalita Z1 (BV – bydlení v rodinných domech venkovské) – zůstává 
ve stejném znění. Část lokality Z1 se nachází v blízkosti stávající silniční 
komunikace č. III/32229 (cca 45 m). 
KHS upozorňuje, že se změnou legislativy (novela zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ze dne 01.12.2015) bude v další fázi řízení 
(územní apod.) požadováno doložit splnění platných hygienických 
limitů hluku ze stávající silnice č. III/32229 na hranicích chráněných 
venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb 
v části lokality Z1, a to měřením v době denní i noční.  

Lokalita Z2 (BV – bydlení v rodinných domech venkovské) – zůstává 
ve stejném znění. 
Podmínka KHS pro lokalitu Z2 zůstává i nadále v platnosti. 

Lokalita Z3 (BV – bydlení v rodinných domech venkovské) – došlo ke 
zmenšení lokality Z3. 
Vzhledem k tomu, že se navržená lokalita Z3 nachází v těsném 
kontaktu stávající silnice č. III/ 32229, KHS upozorňuje, že se 
změnou legislativy (novela zákona č. 258/200 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ze dne 
01.12.2015) bude v další fázi řízení (územní apod.) požadováno 
doložit splnění platných hygienických limitů hluku ze stávající 
silnice č. III/32229 na hranicích chráněných venkovních prostorů a 
chráněných venkovních prostorů staveb v lokalitě Z3, a to měřením 
v době denní i noční.  
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Lokalita Z4 – byla zrušena. 

Lokalita Z5 (VLx – výroba a skladování – lehký průmysl specifický) – 
zůstává ve stejném znění. 
Podmínka KHS pro lokalitu Z5 zůstává i nadále v platnosti. 

Lokalita Z6 (VZ – výroba a skladování zemědělská výroba) – zůstává 
ve stejném znění. 
Původní lokalita Z6 byla z důvodu nesouhlasu orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu v návrhu územního plánu zrušena. Nová 
lokalita Z6 leží mimo obytnou zástavbu, z tohoto důvodu je zrušena 
podmínka KHS týkající se lokality Z6. 

Lokalita Z7 – byla zrušena. 

Lokalita Z8 – byla zrušena. 

Lokalita Z9 – byla zrušena. Z tohoto důvodu je zrušena i podmínka 
KHS pro lokalitu Z9. 

Lokalita P1 (VD – výroba a skladování – drobná řemeslná výroba) – 
zůstává ve stejném znění. V textové části návrhu územního plánu 
(kapitola E.2 Údaje o splnění pokynů k dopracování návrhu územního 
plánu) je uvedeno, že pás ochranné a izolační zeleně, který KHS 
požadovala doplnit, nelze zapracovat do návrhu územního plánu. 
Důvodem je nedostatečná šířka plochy, pás není odůvodněn, protože se 
jedná o plochu drobné a řemeslné výroby, která je definována tak, že 
její negativní vliv nesmí překročit hranice areálu. KHS souhlasí 
s odůvodněním a nadále požaduje v další fázi (územní řízení, 
posuzování vlivů na životní prostředí, apod.) doložit dodržení 
platných hygienických limitů hluku z navržené plochy přestavby P1 
na hranicích nejbližších stávajících i nově navržených chráněných 
venkovních prostorů. 

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

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

 
 
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
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6. Krajský úřad Pardubického kraje, 
odbor životního prostředí a 
zemědělství,  
Komenského náměstí 125,  
532 11 Pardubice 

ze dne 19.4.2016 

 

Stanovisko dotčených orgánů ve smyslu ust. § 52 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu odboru 
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického 
kraje k akci: „Opakované veřejné projednání návrhu územního 
plánu Čepí". 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas)  
Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu v Pardubicích dle zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících předpisů neuplatňuje 
na obsah územního plánu žádné další požadavky nad rámec požadavků 
vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a územně 
analytických podkladů.  

Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. M. Pešata)  
Z hlediska zvláště chráněných území (přírodních památek a přírodních 
rezervací), lokalit soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti a evropsky 
významné lokality), zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů i 
regionálního územního systému ekologické stability, které jsou dle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 
v kompetenci Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany 
přírody a krajiny, není proti návrhu námitek.  
 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. M. 
Boukal, Ph.D.)  

Stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo vydáno na základě 
žádosti samostatně, dne 3.3.2016, pod č.j.: KrÚ 13269/2016/ OŽPZ/Bo.  

Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. J. Klapková)  
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, nemáme z hlediska kompetencí krajského úřadu 
k opakovanému veřejnému projednání územního plánu Čepí připomínky 
– v řešeném území se nevyskytují pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

 

 

 

 
 

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

 

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

 

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

 
 

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

7. Magistrát města Pardubic,  
odbor dopravy,  
náměstí Republiky 12, 
530 21 Pardubice 

 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
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8. Magistrát města Pardubic,  
odbor správních agend,  
Pernštýnské náměstí 1, 
530 21 Pardubice 

ze dne 29.3.2016   

 

Stanovisko k opakovanému řízení o územním plánu Čepí. 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové 
péče, jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče, k 
oznámení Magistrátu města Pardubic OHA-ÚÚP, čj. MmP 18649/2016, 
o zahájení opakovaného řízení o územním plánu Čepí, sděluje toto 
stanovisko: 

Územní plán Čepí vychází z posouzeného návrhu zadání, ke kterému 
vydal příslušný orgán státní památkové péče stanovisko pod čj. MmP 
67392/2009 ze dne 14. 1. 2010, následného společného jednání 
posouzeného stanoviskem čj. MmP 800/2011 ze dne 7. 1. 2011, 
vlastního řízení čj. MmP 28018/2015 ze dne 1.6.2015 a vyhodnocení 
podaných námitek čj.MmP 70698/2015 ze dne 3.12.20105.  

Zapracované námitky a připomínky týkající se celkové redukce 
rozvojových ploch navrhovaných na zemědělských půdách, redukce 
biokoridoru či úpravy regulativů ve využití ploch zastavitelného území, 
se svým obsahem nedotýkají zájmů státní památkové péče. 
K odsouhlasení územního plánu proto nemáme připomínky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

9. Magistrát města Pardubic,  
odbor životního prostředí,  
Štrossova 44, 530 21 Pardubice 

 
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

10. Ministerstvo dopravy ČR,  
nábřeží L. Svobody 1222/22,  
110 15 Praha 1 

 
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

12. Ministerstvo zdravotnictví, 
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

13. Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro 
Pardubický kraj, 
Poděbradova 909, 537 15 Chrudim 
Pardubice 

 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

14. Ministerstvo životního prostředí,   
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pracoviště Hradec Králové 
Resslova 1229/2A, 
500 02 Hradec Králové 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

15. Obvodní báňský úřad pro území 
krajů Královéhradeckého a 
Pardubického 
Wonkova 1142/1, Hradec Králové  
500 02 

ze dne 7.4.2016 

 

Vyjádření k oznámení o zahájení opakovaného řízení 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického obdržel dne 18.3.2016 pod č.j. MmP 18649/2016 Vaše 
oznámení o „Zahájení opakovaného řízení o územním plánu Čepí“, 
a „Opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP Čepí“ (dále jen 
„návrh územního plánu“). 

Jak vyplývá z čl. 18 v kap. D. 1, z čl. 15 v kap. D. 2 a z kap. E. 3 textové 
části odůvodnění, dále též z čl. 59 a 60 v kap. E. 7 textové části návrhu 
územního plánu Čepí, v rámci změn návrhu územního plánu po 1. 
Veřejném projednání byl zohledněn požadavek zdejšího úřadu (viz např. 
jeho předchozí vyjádření zaslaná pod č. j. SBS 11286/2013/OBÚ-09/1, 
SBS 18924/2014/OBÚ-09/1, SBS 14203/2015/OBÚ-09/1) na formulaci 
omezení výstavby (která je podmíněna dodržením postupu dle zákona 
č. 44/1988, o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění 
pozdějších předpisů) nesouvisející s dobýváním výhradního ložiska 
(cihlářská surovina) v chráněném ložiskovém území, které zčásti 
zasahuje do území řešeného územním plánem.  

Z tohoto důvodu Obvodní báňský úřad pro území krajů 
Královéhradeckého a Pardubického nemá k návrhu územního plánu 
připomínek a omlouvá neúčast svého zástupce na opakovaném 
veřejném projednání dne 20.4.2016 v obci Čepí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

16. Ministerstvo obrany ČR,  
Sekce ekonomická a majetková 
MO Odbor ochrany územních 
zájmů a řízení programů nemovité 
infrastruktury, oddělení ochrany 
územních zájmů Pardubice  
Teplého 1899, 530 02 Pardubice  

 

 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

   

Krajský úřad Stanovisko (doslovný přepis) Vyhodnocení stanoviska 
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17. Krajský úřad Pardubického kraje, 
odbor rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu,  
oddělení územního plánování 
Komenského náměstí 125, 
532 11 Pardubice 

ze dne 1.4.2016 

Stanovisko k měněným částem návrhu Územního plánu Čepí  

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního 
ruchu a sportu (dále jen krajský úřad) obdržel dne 18. 3. 2016 oznámení 
o zahájení opakovaného řízení o návrhu Územního plánu Čepí (dále jen 
návrh územního plánu), ve smyslu § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.  

Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona krajský úřad jako 
nadřízený orgán uplatňuje stanovisko k částem řešení, které byly od 
společného jednání změněny.  

Dokumentace pro opakované veřejné projednání nebyla měněna 
z hlediska záměrů dotýkajících se nadřazené územně plánovací 
dokumentace a z hlediska zajištění koordinace širších územních vztahů. 
Návrh územního plánu nebyl doplněn o záměry nadmístního významu, 
které by nebyly řešeny v zásadách územního rozvoje. 

Lze konstatovat, že je návrh územního plánu v souladu se 
Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění aktualizace č. 
1, která nabyla účinnosti 7.10.2014 a Politikou územního rozvoje České 
republiky, ve znění aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky 
15.4.2015.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

   

Ostatní Vyjádření/připomínka (doslovný přepis) Vyhodnocení připomínky 

1. VODOVODY A KANALIZACE 
PARDUBICE, a.s.,  
Teplého 2014, 530 02 Pardubice 

ze dne 4.4.2016 

PŘEDMĚT: Čepí – stanovisko k opakovanému řízení o územním 
plánu  
K územnímu plánu obce Čepí bylo vydáno stanovisko dne 26.5.2015, 
které zůstává v platnosti v plném rozsahu. Toto stanovisko není 
zmíněno ani v textové části ÚP, ani v části Odůvodnění. 
Předložený dopracovaný návrh ÚP: 
- uvádí nově zařazenou plochu Z9. Tato plocha je v dosahu vodovodu 

a kanalizace. 
 

- nezmiňuje, že plocha Z7 není v dosahu vodovodu a kanalizace a 
neuvádí, jak zásobování vodou a odvádění odpadních vod řešit 
 

 

 

 

 
 

- plocha Z9 již byla z návrhu po 
veřejném projednání ÚP vypuštěna – 
ochrana ZPF 
- rovněž plocha Z7 již byla z návrhu po 
veřejném projednání ÚP vypuštěna – 
ochrana ZPF 
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- v textové části nadále ponechává v nově řešené lokalitě Z3 možnost 
„jímky na vyvážení“. Toto však nekoresponduje s čl.F7-2 
Odůvodnění. Kde se uvádí, že „Na kanalizační systém by se 
postupně měli napojit znečišťovatelé v souladu se zák.274/2001“. 
Se zřizováním jímek na vyvážení v obci se soustavnou kanalizací 
napojenou na ČOV nesouhlasíme. 
 

Každé využívání ploch v řešeném území bude respektovat ochranná 
pásma stok a vodovodních řadů v souladu s zák.274/2001 Sb, 
o vodovodech a kanalizacích v platném znění. 
Pro zajištění požární vody požadujeme přednostně využívat místních 
zdrojů 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 je potřeba doplnit a udržovat požární nádrže, 
toky a rybníky a tyto zřizovat v nově zastavovaných územích. K těmto 
přírodním vodním zdrojům je nutné stanovit režim využívání jako zdroje 
požární vody. Vzhledem ke vznikajícímu nedostatku kvalitní pitné vody 
vlivem sucha nesouhlasíme s využíváním vodovodu pro veřejnou 
potřebu jako primárního zdroje pro zajištění požární vody. 
Nesouhlasíme tedy s textem čl.D.2, 38.Vodovod, že „Vodovod bude 
sloužit jako zdroj požární vody.“ Bez dalšího popisu o existenci požární 
nádrže v obci, rybníku a potoka a popisu jejich režimu využití jako zdroje 
požární vody. 

 
 

A dále nesouhlasíme s textem Odůvodnění, čl.F7-1 Zásobování vodou , 
že „Pro uvažovanou výstavbu v rámci rozvojových lokalit bude zajištěno 
dostatečné množství požární vody a na navržených vodovodních řadech 
budou rozmístěny požární hydranty ….“. Zde zmínka o existence 
potoka, požární nádrže a rybníka je. Chybí však popis jejich režimu 
využití jako zdroje požární vody.    

Další připomínky nemáme. 

- lokalita Z3 již byla po veřejném 
projednání návrhu ÚP zmenšena – 
ochrana ZPF a rovněž možnost 
zřizování  „jímek na vyvážení“ byla 
vyjmuta (škrtnuta) 
 

 
- ochranná pásma stok a vodovodních 
řadů jsou uvedena v textové části – 
Odůvodnění - v kapitole F7 Vodní 
hospodářství, a to na str. 81 - 82  

- projektant v textové části upraví: pro 
zajištění požární vody přednostně 
využít jako primárního zdroje potok, 
požární nádrž, rybník …   
 
 

- projektant po dohodě s obcí upraví a 
doplní textovou část v kapitole „D.2 
Technická infrastruktura“ - odst. 39. 
„Vodovod“, a to tak, že nebude sloužit 
vodovod jako primární zdroj požární 
vody, budou doplněny místní zdroje 
s popisem jejich režimu využití …   

- totéž bude upraveno v textové části 
– Odůvodnění v kapitole F7 Vodní 
hospodářství, čl. F7-1 Zásobování 
vodou odst. Zásobování požární 
vodou – str. 80 

    Sousední obce              Připomínky (doslovný přepis) Vyhodnocení připomínek 

1. Obec Dubany Obec neuplatnila v zákonné lhůtě své připomínky 
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2. Obec Jezbořice Obec neuplatnila v zákonné lhůtě své připomínky 

3. Obec Starý Mateřov Obec neuplatnila v zákonné lhůtě své připomínky 

4. Obec Rozhovice  Obec neuplatnila v zákonné lhůtě své připomínky 

5. Obec Dřenice Obec neuplatnila v zákonné lhůtě své připomínky 

6. Obec Třibichy Obec neuplatnila v zákonné lhůtě své připomínky 

  

Objednatel                           Požadavek (doslovný přepis) Vyhodnocení požadavku 

Obec Čepí  Obec neuplatnila v zákonné lhůtě žádné své další připomínky  

 
 
Zpracoval dne 9.5.2016: Magistrát města Pardubice, jako pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Čepí 
 
 
 
 
…………………………..            ………………………….. 
          pořizovatel                               určený zastupitel  
                                                                                                                                                                   MVDr. Zuzana Dvořáková, starostka 
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E.1 ÚDAJE O SPLĚNÍ ZADÁNÍ  

 
Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů 
 
V územním plánu jsou nově navrženy trasy územního systému ekologické stability a 

navrženy plochy zeleně krajinné i veřejné v zastavitelném území tak, aby bylo dosaženo 
maximální ekologické stabilizace území. Trasy jsou koordinovány s okolními územními 
plány.  

Omezeny byly aktivity směrem k obci Dubany tak, aby nedošlo ke slévání zástavby 
obcí.  

Prostor bývalé cihelny je z větší části využit a jsou zde plánovány další aktivity 
v reálném návrhovém období.  

 
Vyváženost rozvoje funkčních složek 
Veškeré body zadání byly v územním plánu splněny.  
Navrženy jsou vyváženě plochy pro bydlení, zaměstnanost i rekreaci. Veškeré 

navržené plochy navazují na stávající urbanistickou strukturu obce. Návrh je v souladu 
s principy udržitelného rozvoje území. Plochy jsou navrženy tak, aby nedocházelo k jejich 
vzájemnému negativnímu ovlivňování.  

 
Ochrana hodnot, přírody a krajiny 
Veškeré body zadání byly v územním plánu splněny.  
Hodnotné prvky krajiny jsou v územním plánu chráněny, upřesněn je systém 

ekologické stability v území a navrženy jsou plochy pro posílení funkce zeleně v krajině. 
V rozvojové lokalitě Z2, která přesahuje velikostí 2 ha byla v územním plánu navržena 
ucelená plocha zeleně v rozsahu 1000m2 na 2 ha.   

Evidované nemovité památky se v území nevyskytují. Hodnoty vymezené 
v průzkumech k územnímu plánu jsou zapracovány do návrhu ÚP a začleněny do funkčních 
ploch, které zajišťují jejich ochranu.  

Respektováno je chráněné ložiskové území cihlářské hlíny. Zastavitelné území je 
navrženo mimo toto území nebo v ploše již vytěžené.  

Podmínky pro rekreační využití území byly vyhodnoceny jako nevyhovující.  
 
Doprava 
Veškeré body zadání byly v územním plánu splněny.  
Zachován je prostor pro převedení silnice III/32228 na silnici II. Třídy. Zajištěn je 

odstup nové obytné zástavby od této komunikace. Vytvořeny jsou podmínky pro řešení 
parkování v klidu, zejména u plochy sportu. Navržena je cyklistická stezka po polní cestě do 
Rozhovic.  

 
Infrastruktura 
Veškeré body zadání byly v územním plánu splněny.  
Posouzeny byly kapacity jednotlivých sítí technické infrastruktury a bylo konstatováno, 

že jsou pro předpokládaný rozvoj dostatečné.  
 
Požadavky na rozvoj obce 
 

E. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A 
SOULADU S POKYNY K DOPRACOVÁNÍ NÁVRHU 
ÚZEMNÍHO PLÁNU 
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Rozvojové plochy byly navrženy s ohledem na centrický rozvoj obce, její ucelený výraz 
s preferencí ploch vymezených v předchozím územním plánu.  

 
V průběhu zpracování upravené dokumentace územního plánu k veřejnému projednání 

byly vzneseny nové požadavky na zapracování do územního plánu.  
Oproti původnímu nesouhlasu se zapracováním požadavku Z4 na umístění plochy 

bydlení bylo zastupitelstvem obce přijato rozhodnutí tuto plochu do územního plánu 
zapracovat. Zastupitelstvo bylo upozorněno projektantem, že plocha je k bydlení nevhodná 
z důvodu umístění v údolní nivě v sousedství lokálního biokoridoru, bezprostřední blízkosti 
vzrostlé obvodové zeleně potoka, mikroklimatickým podmínkám – výraznému zastínění a 
riziku záplav.  

V průběhu zpracování návrhu k veřejnému projednání bylo přehodnoceno stanovisko 
k zástavbě návrhové lokality Z9. Původní požadavek na zástavbu na severním okraji obce, 
ve kterém byl omylem uveden pozemek parc.č. 182/2 namísto zamýšleného pozemku 
parc.č. 183, dle ZN 182/1 nebyl v návrhu zohledněn, protože se jedná o rozšiřování 
zastavitelného území směrem k obci Dubany do nového lánu kvalitní orné půdy. 
Zastupitelstvo obce Čepí se následně rozhodlo o vyhovění požadavku v omezené míře 
v rozsahu do 2000m2 a návrhu nového zastavitelného území, navazujícího na severní okraj 
obce.  

Novým požadavkem byla změna regulativů pro funkční plochu výroby lehké v centru 
obce v areálu firmy BOCO. Důvodem je požadavek na výstavbu výrobní haly s výškou cca 
11m na nároží pozemku. Požadavek nebyl zapracován, protože tento záměr poškozuje 
urbanistické hodnoty v území, zejména prostorovou kompozici centra obce. Přijat byl 
regulativ výšky 10,5 m s pruhem ochranné zeleně a povinností zpracovat dokumentaci 
přístavby a stavebních úprav autorizovaným architektem.  

 

E.2  ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ K DOPRACOVÁNÍ NÁVRHU 
ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 
Požadavky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů státní správy 
 
Krajská hygienická stanice, Pardubice 
 
a) Požadavek, aby byla plochy pro bydlení v lokalitě Z3 vedena jako podmíněně 

přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči nově navržené ploše výroby VL v lokalitě Z3  
- z důvodu omezení záboru zemědělského půdního fondu byla celá plocha výroby 

v lokalitě Z3 zrušena z návrhu územního plánu 
 
b) Požadavek, aby byla plocha bydlení v lokalitě Z4 vedena jako podmíněně přípustná 

z hlediska ochrany před hlukem vůči nově navržené ploše výroby a skladování  - 
zemědělská výroba VZ v lokalitě Z4 ( dle upraveného návrhu Z6) 

- plocha bydlení v původní lokalitě Z4 byla z důvodu omezení záboru zemědělského 
půdního fondu z návrhu územního plánu vypuštěna 

 
c) Požadavek, aby v další fázi projektové přípravy bylo doloženo dodržení platných 

hygienických limitů hluku z navržené lokality Z5 pro výrobu a skladování – lehký průmysl – 
specifický na hranici stávajících i navržených chráněných prostor 

- požadavek zapracován do regulativů pro tuto funkční plochu, kromě toho vyplývá 
z obecně závazných předpisů 

 
d) Požadavek, aby v další fázi projektové přípravy bylo doloženo dodržení platných 

hygienických limitů hluku z navržené lokality Z6 pro výrobu a skladování – zemědělská 
výroba na hranici stávajících i navržených chráněných venkovních prostor 
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- původní lokalita Z6 byla z důvodu nesouhlasu orgánu ochrany zemědělského 
půdního fondu z návrhu územního plánu zrušena. Nová lokalita Z6 leží mimo obytnou 
zástavbu.  

 
e) Požadavek, aby v další fázi projektové přípravy bylo doloženo dodržení platných 

hygienických limitů hluku z navržené plochy přestavby P1 na hranicích nejbližších 
chráněných venkovních prostorů  

- požadavek byl zapracován do regulativů pro tuto funkční plochu 
 
f) Požadavek, aby byla lokalita P1 oddělena od obytné zástavby pásem ochranné a 

izolační zeleně směrem k nově navrženému a stávajícímu bydlení  
- pás ochranné zeleně nelze zapracovat z důvodu nedostatečné šířky plochy, pás není 

odůvodněn, protože se jedná o plochu drobné a řemeslné výroby, která je definována tak, že 
její negativní vliv nesmí překročit hranice areálu  

 
Krajský úřad – orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
 
a) Požadavek na vypuštění lokality Z6 
-  lokalita byla z návrhu územního plánu vypuštěna 
 
b) Požadavek na vymezení účelu záboru ZPF v tabulkové části v souladu 

s grafickou částí 
- celý návrh byl z hlediska záboru ZPF přepracován a současně stanoveny rozvojové 

plochy tak, aby nepokrývaly různé funkce 
 
Krajský úřad – odbor strategického rozvoje kraje 
 
Požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje 
 
a) Respektovat priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 

území, které jsou stanovené v kap. 1 ZÚR Pk a to především: 
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 

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

Respektovat 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 a to především: 

- rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní veřejné dopravy a s vazbou na 
sídla s odpovídající sociální infrastrukturou; respektovat prvky přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území 

- ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem 
na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturou, limity rozvoje území a ochranu 
krajiny 

- rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat do ploch s vazbou na železnici a silnice 
nadřazené sítě, přístav a letiště 

- dotvářet krajinu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability 
 
- tyto požadavky jsou vyhodnoceny v kapitole A2 – Řešení požadavků vyplývajících 

z politiky územního rozvoje 
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b) Požadavek na prověření vyhodnocení účelného využití zastavěného území a 

vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných území. Hodnocení návrhu územního plánu 
z hlediska rozsahu zastavitelných ploch jako neodůvodnitelné 

 
- návrh územního plánu byl přehodnocen, vymezení nových zastavitelných ploch bylo 

významně redukováno, vyhodnocení účelně zastavitelného území je součástí kapitoly C1 – 
urbanistické řešení 

 
c) Požadavek na prověření dodržení §7 odst.2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – na 

každé dva ha zastavitelného území bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené 
obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o 
výměře nejméně 1000m2. 

 
- Pro lokalitu Z2, která přesahuje plochou 2 ha byla vymezena plocha veřejné zeleně 

v rozsahu odpovídajícím požadavku 1000m2/ 2 ha zastavitelného území.  
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor surovinové politiky 
 
a) Podmínka souhlasu se návrhem, že neohrozí vytěžitelnost všech zásob dříve 

těženého výhradního ložiska cihlářské suroviny Čepí 1 č. lož. 3 049301, s chráněnými 
ložiskovými územími Čepí1, Dubany a Dubany 1 

 
- návrhem územního plánu není vytěžitelnost ložiska ohrožena 
 
Obvodní báňský úřad, Trutnov 
 
a) Požadavek na provedení kontroly správnosti zakreslené hranice plochy Z5 

v prostoru hliniště cihelny s tím, že pravděpodobně zasahuje do chráněného ložiskového 
území. Nesouhlas s návrhem rozvojových ploch v chráněném ložiskovém území 

 
- hranice rozvojové plochy Z5 byla upravena tak, aby nezasahovala do chráněného 

ložiskového území, realizace části plochy, která zasahuje do vytěžené části ložiska je 
podmíněna omezením hranice ložiskového území nebo postupem v souladu se zákonem č. 
44/1988 ve znění pozdějších předpisů 

 
Vojenská ubytovací a stavební správa, Pardubice 
 
a) Požadavek na respektování ochranného pásma vzletových a přistávacích 

prostorů  letiště Pardubice s omezením civilní výstavby územním rozhodnutím č.j. ÚSO 
444/98/Vg, vydaným Magistrátem města Pardubice dne 25.6.1998 

 
- ochranné pásmo je v územním plánu uvedeno v kapitole B2 územního plánu  a 

respektováno 
 
b) Požadavek na stanovení požadavku na matový povrch střech 
 
- požadavek je stanoven v kapitole B2 textové části územního plánu 
  
c) Požadavek na respektování ochranného pásma letištního radiolokačního 

prostředku letiště a zapracování regulativů do návrhu územního plánu 
 
- požadavek je stanoven v kapitole B2 textové části územního plánu 
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d) Výčet staveb, které podléhají vyjádření Vojenské ubytovací a stavební správy.  
 
- výčet staveb, ke kterým se požaduje Vojenská ubytovací a stavební správa 

vyjadřovat nespadá do dokumentace územního plánu 
  
Připomínky veřejnosti 
 
a) Přípomínka č. 1 – Požadavek na omezení návrhu biokoridoru v centru obce 

mimo pozemek parc.č. 45 a zařazení tohoto pozemku do plochy BV – bydlení v rodinných 
domech-venkovské  byl zapracován do návrhu územního plánu v plném rozsahu.  

 

E.3  ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ K DOPRACOVÁNÍ NÁVRHU 
ÚZEMNÍHO PLÁNU PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ  

 
Požadavky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů státní správy 
 
 
 
Hasičský záchranný sbor 
 
opravit chybný odkaz na zákon č. 133/1986 Sb., v textové části územního plánu - C 10, 

odst. 1 ve znění: V územním plánu jsou požadavky civilní ochrany řešeny ve smyslu § 20, 
vyhl. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

 
- chybný odkaz opraven v kapitole F10 

 
opravit chybnou citaci normy ve vztahu ke zdrojům požární vody 
 

- chybný odkaz opraven v kapitole F7-1 
 
 
Krajská hygienická stanice, Pardubice 
 
1) KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z2 vedena jako podmíněně 

přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči průmyslové zóně nacházející se na východ 
od navržené lokality. 

 
- požadavek zapracován do kapitoly F2 – funkční plocha  BV 

 
 
2) KHS požaduje v další fázi (územní řízení, posuzování vlivů na životní prostředí, 

apod.) doložit nepřekročení hygienických limitů hluku z navržené lokality Z5 pro výrobu a 
skladování - lehký průmysl - specifický, na hranicích stávajících i nově navržených 
nejbližších chráněných venkovních prostorů a chráněný venkovních prostorů staveb. 

 
- požadavek zapracován do kapitoly F2 – funkční plocha  VLx 

 
 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
 
požadavek na doplnění zdůvodnění jiného výrazně převažujícího veřejného zájmu 

záboru půdy na I. a II. třídách ochrany 
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- nové plochy navržené na pozemcích I. a II. třídy ochrany byly z územního plánu 
vypuštěny, v návrhu byly zachovány pouze plochy přejímané z předchozího 
územního plánu. Toto je uvedeno v tabulkové části záboru ZPF 

 
Obvodní báňský úřad 
 
požadavek na zapracování podmínky pro výstavbu na ploše chráněného ložiskového 

území pro veškerou lochu CHLÚ.  
 

- požadavek zapracován do kapitoly E7 – vymezení ploch pro dobývání nerostů 
 
Krajský úřad Pardubického kraje – odbor rozvoje, fondů EU a cestovního ruchu a 

sportu 
 
požadavek na doplnění odůvodnění návrhu ÚP o posouzení souladu s PÚR ČR ve 

znění akutalizace č. 1 a se ZÚR Pk ve znění aktualizace č. 1 
 

- požadavek zapracován B2 a B3 
 
Vodovody a kanalizace Pardubice 
 
požadavek na zrušení možnosti realizace jímek na vyvážení v lokalitě Z3 
 

- text vypuštěn v kapitole D2 
 
upozornění na chybějící zákres odkanalizování lokality Z5 
 

- výkresová část doplněna o ideové trasy kanalizace 
 
Obec Čepí 
 
požadavek na úpravu napojení silnice III/32229 na silnici III/322 28 ( křižovatka na 

Rozhovice) 
- do výkresové části zapracována plocha DS – dopravní infrastruktury – která 

umožňuje umístit navržené řešení. Vlastní tvar křižovatky není předmětem územního 
plánu.  

 
Požadavky vyplývající z vyhodnocení námitek v rámci veřejného projednání 

návrhu ÚP Čepí 
 
Námitka č. 1 – ing. Arnošt Pleskot 

- LBC 8 bylo z územního plánu vypuštěno 
- Do podmínek využití plochy SX byly zapracovány citace požadovaných úprav 

 
Námitka č. 2 – Denisa Kožená 

- část pozemku byla zapracována do plochy BV – stávající stav, část pozemku 
přiléhající ke křižovatce do výrobní zóny byla zapracována do plochy ZS – zeleň –
soukromá a vyhrazená, vzhledem k riziku ohrožení případné stavby hlukem a 
omezením rozhledů na křižovatce 

 
Námitka č. 3 – Michal Drenko 

 
- lokální biokoridor LBK 12b byl v požadované lokalitě Z2 dán do souladu s trasou 

v původním územním plánu 
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Námitka č. 4 – Helena Boušová 

- plocha pro možné umístění suchého poldru byla z návrhu územního plánu vypuštěna 
a uvedená plocha vymezena jako NZ – plocha zemědělská 

 
Námitka č. 5 – Vladimír Komberec 

- LBC 8 bylo z územního plánu vypuštěno, bikoridor LBK zachován v trase biokoridoru 
dle generelu lokálních USES a původního územního plánu obce 

- upravený  návrh územního plánu je zpracován na digitalizovaném podkladu 
katastrálního operátu 

- uvedené chyby textu byly opraveny 
 

E.4  ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ K DOPRACOVÁNÍ NÁVRHU 
ÚZEMNÍHO PLÁNU PO OPAKOVANÉM VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ  

 
Vodovody a kanalizace Pardubice 
 
požadavek na doplnění textové části v kapitole D2 a F7-1 o primární zajištění požární 

vody přednostně ze zdrojů jako potok, požární nádrž, rybník  
- stanovení primárního zdroje pro zajištění požární vody bylo v příslušných kapitolách 

doplněno 
 

 
 

 
 

F1 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Čepí je obec se značným rozvojovým potenciálem. Rozvinutá je občanská vybavenost, 

značné jsou pracovní příležitosti a podnikatelská činnost v místě. K podpoře a rozšiřování je 
třeba směřovat rozvoj zeleně, sportovních a rekreačních ploch.  

 
Zástavba obce má zřetelnou strukturu, narušenou výrobními funkcemi v centru obce.  

Obec je ze západní strany vymezena silnicí III/32228. Za tuto hranu rozhodnutím 
zastupitelstva obce i z logických principů rozvoje není plánována zástavba obce. 

 
Obec je založena křížení dvou silnic – III/32229 a III/32231. Na křížení silnic je nové 

centrum obce, které je v územním plánu vymezeno jako plochy občanského vybavení – 
veřejná infrastruktura. Zde jsou soustředěny veřejné funkce – hospoda, prodejna potravin, 
kadeřnictví, obecní úřad, lékař, pošta, mateřská škola.  

 
Na jižním okraji centra jsou plochy výrobní firmy BOCO – na východním nároží a Profi-

kompresory na západním nároží. Plocha firmy BOCO je zařazena do plochy výroby lehké 
s možností rozvoje výroby neomezující okolní obytnou zástavbu, protější areál statku je 
zařazen do plochy smíšené obytné venkovské s možností rozvoje podnikání i bydlení.  Toto 
řešení není z hlediska struktury obce optimální, ale vychází z historických daností a 
nevhodnosti umístění obytné zástavby na poměrně frekventované křižovatce.  

 

F. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ 
VYBRANÉ VARIANTY 
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Obytná zástavba v obci je centrická se dvěma paprsky – na jihu podél pravého břehu 
potoka Dubanka, na severu podél silnice na Čepí. Návrh územního plánu doplňuje tvar obce 
do centrické podoby – rozvoj obytné zástavby je orientován směrem jižním, jihovýchodním a 
východním. Všechny plochy doplňují prostory mezi již zastavěným územím. Obytná zástavba 
je řešena jako plocha bydlení v rodinných domech venkovského.  

 
Plochy pro podnikání jsou, kromě uvedených ploch v centru, zejména stávající na 

východním okraji obce v ploše vytěženého zemníku cihelny. Rozvojové plochy zahrnují celé 
snížené území vytěžené plochy s tím, že jsou v souladu s platným územním plánem již 
předmětem přípravy výstavby.  

Další plochou pro rozvoj podnikání je území vymezené stávající a navrženou obytnou 
zástavbou na jihu obce a silnicí III/32 228 – Staré Čivice – Heřmanův Městec. Plocha 
navazující na obytnou zástavbu je zařazena do plochy drobné a řemeslné výroby 
s minimalizací negativního vlivu na obytnou zástavbu.  

Důvodem pro umístění plochy pro podnikání je zejména vliv hluku z přilehlé 
komunikace a dobrá dopravní dostupnost na silniční síť.  

 
Plochy pro rekreaci a plochy zeleně jsou v obci minimální. K zachování a rozvoji je 

určena plocha stávající požární nádrže a sportovního hřiště na levém břehu potoka 
Dubanka.   

Stávající plochy zeleně jsou v územním plánu vyčleněny a chráněny. Rozvoj je 
navržen zejména jako dělící plochy mezi výrobou a obytnou zástavbo a podél potoka 
Dubanka jako lokální biokoridor  

 
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 

vymezení zastavitelných ploch. 
 
Rozvoj obce Čepí je přiměřený její velikosti a poloze. Plně využito je zastavěné území 

obce. V posledních deseti letech byla realizována výstavba rodinného bydlení v centru obce 
a téměř plně byla využita plocha výroby v prostoru bývalé cihelny.  

 
Zastavitelné území obce je plně využito bez volných rezerv k výstavbě. Rezervy jsou 

pouze v ploše SV v centru obce. Vzhledem k nejasnému využití statku není zřejmý účel 
přilehlé plochy. Možná kapacita by byla cca 6 rodinných domů.  

 
Plocha navržená v návrhu územního plánu zahrnuje plochy převzaté z platného 

územního plánu. Na těchto plochách již byly provedeny investice do výstavby. Na ploše Z2 je 
zpracovaná urbanistická studie pro omezenou část lokality s přípravou územního řízení, na 
ploše Z3 byla realizována infrastruktura a část původní lokality byla zastavěna. Lokality Z4, 
Z7, Z8 a Z9, které byly součástí dokumentace k veřejnému projednání, byly na základě 
negativního stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu z územního plánu 
vypuštěny.  

 
 
Celková kapacita navržených ploch je 32 RD. V posledních 10-ti letech bylo postaveno 

20 rodinných domů a 1 dům bytový. Plocha záboru ZPF pro bytovou výstavbu je 5,2446 ha. 
Lokality doplňují ucelený tvar obce.  
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F2 OBYTNÁ VÝSTAVBA A OBČANSKÁ VYBAVENOST  
 
 
Plochy občanské vybavenosti jsou vymezeny v centru obce jako samostatná plocha. 

Cílem je soustředit významné stavby občanské vybavenosti. Obytná funkce je zde 
doplňková. Nové stavby občanské vybavenosti nejsou navrženy.  

 
Plochy pro bydlení jsou zařazeny do plochy bydlení v rodinných domech venkovského 

včetně stávajících bytových domů. Pro stavební úpravy bytových domů jsou stanoveny 
samostatné prostorové regulativy.  

 
Navržené plochy pro výstavbu bydlení jsou ve čtyřech lokalitách  
 
Z 1 Plocha bydlení v rodinných domech – venkovské  
 Předpokládaná kapacita 4 rodinné domy 
 
Podmínky pro výstavbu – podmínkou pro umístění staveb  je zajištění přístupu a 

možností napojení sítí  ke všem parcelám.  
 
Návrh lokality k zastavění vychází z požadavku vlastníků pozemků. Jde o dílčí 

doplnění zástavby severním směrem. Zachován je v souladu se záměry předchozího 
územního plánu prostor pro prodloužení místní komunikace směrem na Dubany. Plocha 
veřejné zeleně na východním okraji slouží k umístění sítí technické infrastruktury. 

Stavby budou doplňovat charakter stávající zástavby venkovského typu.  
 
 
 
Z 2 Plocha bydlení v rodinných domech – venkovské  
 Předpokládaná kapacita 28 rodinných domů 
 
Podmínky pro výstavbu – podmínkou pro vstup do území je zpracování územní studie.  
V územní studii řešit : 
Napojení komunikace od západu mostkem přes potok Dubanka nebo jihu a od 

východu ze stávající místní komunikace nebo z navržené komunikace od plochy výroby 
směrem na Dubany. Obě komunikace spojit průjezdnou místní komunikací. Alternativně lze 
řešit jedno napojení dostatečně kapacitní komunikací.  

Určit formu zástavby v ucelených plochách v jednotném duchu 
Kanalizaci řešit jako oddílnou.  
V případě požadavku ČEZ dle skutečné potřeby území řešit umístění trafostanice  
 
Lokalita leží v atraktivní poloze na západním svahu. Vzhledem k tomu, že je plocha 

sevřená mezi stávající zástavbu a terénním zlomem se zelení je možné řešit stavby i 
soudobého charakteru – s plochou střechou a výrazem městského typu. Řešení je třeba 
navrhnout tak, aby vznikaly výrazově ucelené plochy s jasnou kompozicí území.  

 
 
Z 3  Plocha bydlení v rodinných domech – venkovské 
 Předpokládaná kapacita 2 rodinné domy 
 
 
Lokalita byla z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu omezena na dva rodinné 

domy při komunikaci. Ostatní navržená plocha je zapracována jako územní rezerva.  
 
Z 4 Zrušeno z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu  
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Z 8 Zrušeno z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu  
 
Z 9 Zrušeno z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu  
 

F3 VÝROBA 
 
Plochy průmyslové výroby jsou soustředěny do areálu bývalé cihelny lokalita Z5. 

Doplněny jsou plochou přestavby v zastavěném území P1 a plochou pro zemědělskou 
prvovýrobu Z6. 

Plochy pro drobnou a řemeslnou výrobu P1 jsou situovány v kontaktu s obytnou 
zástavbou a mají parametry, které nemohou mít negativní vliv na tuto zástavbu. Plochy lehké 
výroby specifické umožňují i umístění provozu s větším vlivem na okolí tak, aby byly 
zachovány hygienické limity na hranici obytné zástavby. Plochy pro výrobu zemědělskou 
jsou navrženy na jihovýchodním okraji obce s dostatečným odstupem od obytné zástavby. 

  
 
P1 Plocha výroby VD – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba.  
 
Plocha přestavby je navržena v rámci zastavěného území. Území přiléhá 

k frekventované komunikaci III. Třídy, která je navržena v rozvojovém dokumentu 
Pardubického kraje ke změně na II. třídu. Pro dříve předpokládané využití pro obytnou 
výstavbu je plocha nevhodná z hlediska hlukové zátěže. Plocha pro drobnou a  řemeslnou 
výrobu je navržena jako nejvhodnější z důvodu přímé návaznosti na stávající obytnou 
zástavbu. Plocha bude sloužit pro rozvoj malého podnikání.  

 
 
Z 5 Plocha výroby VLx – výroba a skladování – lehký průmysl specifický   
 
Navržen je rozvoj stávající výrobní plochy na místě bývalé cihelny na východním okraji 

obce. Plocha byla navržena k rozvoji v předchozím územním plánu a je z větší části již 
využita. Technická infrastruktura včetně místní komunikace byla řešena s ohledem na 
budoucí rozvoj. Plochu je třeba oddělit od obytné zástavby zeleným valem a hlukovou zátěž 
omezit na normové hodnoty u nejbližší obytné stavby.  

Lokalita je vytěžený zemník cihlářské výroby. Ochrana území byla zrušena. Realizace 
části ploch, které přesahují na plochy chráněného ložiskového území je podmíněna jeho 
omezením.  

V ose území je vedena místní komunikace, která bude sloužit pro napojení všech 
ploch. Umístění jednotlivých investic musí umožňovat napojení dalších pozemků na tuto 
komunikaci a další inženýrskou infrastrukturu.  

 
Z 6 Plocha výroby Vz – výroba a skladování – zemědělská výroba 
 
Plocha je navržena jihovýchodně  od obce v místě vytěženého zemníku cihlářské hlíny. 

Návrh vychází z požadavku vlastníka pozemku pro umístění skladování a zpracování 
rostlinné výroby.  

Plocha leží ve vytěžené části chráněného ložiskového území. Realizace stavby je 
podmíněna. je podmíněna dodržením postupu dle zákona č. 44/1988 ve znění pozdějších 
předpisů nebo zrušením chráněného ložiskového území a odpisem zásob na těchto 
plochách.  

 
 
Z 7 Zrušeno z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu 
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F4 REKREACE A SPORT 
 
Plochy pro rekreaci a sport jsou v území omezené. Kromě dětského hřiště v centru 

obce a nevelké  plochy zeleně na návsi je funkční plocha pro sportovní využití pouze na 
jižním okraji obce u potoka Dubanka. V územním plánu je navržena stabilizace této lokality.  

 
Stávající sportovní hřiště a cvičiště pro hasiče s požární nádrží bude rozšířeno o další 

plochy  sportovních hřišť. Zachován je stávající přístup mostkem přes potok Dubanka.  
 

F5 KRAJINA 
Koncepce řešení krajiny 
 
Katastr obce Čepí leží v plochém reliéfu Chrudimské tabule, která je intenzivně 

zemědělsky využívána, s velmi malým zastoupením lesních porostů,  mimolesní zeleně a 
trvalých travních porostů. Obec Čepí nemá výrazné dominanty siluety sídla (kostel atp.), 
nachází se spíše skrytá výhledům ve sníženině v okolí potoka Dubanky.   

Zajímavý je krajinný výhled z hranice katastrů (258 m n.m.), ze silnice Čepí – Dřenice 
na hrad Kunětická hora, osa pohledu směřuje přes pardubické Staré město, Zelenou bránu a 
zámek. 

Výraznějšími krajinotvornými prvky v území jsou toky Dubanky a Mateřovského potoka 
s doprovodnou zelení, plocha lesního charakteru navazující jižně na zastavěnou část obce 
(druhově nevhodný topolový porost, skládka TKO), enklávy přirozených společenstev 
v prostoru  nepoužívaného hliniště (slín, spraš), ležícího v chráněném území ložiska 
cihlářské hlíny Čepí I. 

Jedním ze symptomů špatného stavu krajiny v širším okolí Čepí je nedostatečná 
retenční kapacita (ať již pasivní, prostřednictvím zasakovacích pásů, či aktivní v malých 
vodních nádržích). Síť drobných vodních toků byla zcela, zbytečně a kontraproduktivně 
zlikvidována v důsledku zemědělských melioračních opatření. 

 
Zrušením historických polních cest, spojujících sousední obce, došlo ke snížení obytné 

hodnoty krajiny, využitelné pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel.  
Koncepce řešení krajiny je založena na uplatnění návrhu územního systému 

ekologické stability včetně tzv. interakčních prvků, ochraně PUPFL a vodních ploch.  
Součástí koncepce řešení krajiny je ochrana půdy proti erozi  a zvýšení přírodní složky v 
zemědělské krajině, čímž směřuje ke zkvalitnění krajinného rázu.  

V území jsou vymezeny prvky ÚSES lokálního významu. Jsou to biocentra, biokoridory 
a interakční prvky. Lokální biocentra a biokoridory nemají stanoveny speciální plochy, jsou 
součástí funkčního využití ploch, na kterých je zakreslen. Jedná se hlavně o plochy 
zemědělské – (NZ), a plochy smíšené nezastavěného území zemědělské, přírodní (NSzp). 
Po zpracování projektové dokumentace – komplexní pozemkové úpravy nebo projektu 
ÚSES, které dle parcel upřesní průchod biokoridoru územím, bude zařazen do ploch s 
funkčním typem – plochy přírodní (NP).   

Pro interakční prvky ÚSES také nejsou stanoveny speciální plochy, prvky jsou součástí 
těch ploch, na kterých jsou v grafické části zakresleny (většinou se jedná o plochy 
zemědělské – (NZ) a plochy smíšené nezastavěného území – (NS) ( viz dále ) podmínky pro 
jejich rozvoj jsou zajištěny v rámci podmínek využití stanovených pro danou funkční plochu. 
Interakční prvky představují doprovodné porosty podél cest a jejich funkci plní i zatravněné 
údolnice, a okolí vodních toků a ploch.  
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Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské, přírodní (NSpz) zde mají vesměs 
funkci zařazení přírodní složky do zemědělsky využívaných ploch. Jedná se o záhumenky a 
zahrady u Dubanky na severním okraji obce s rozptýlenou zelení. 

 
Krajinný obraz zde tvoří v naprosté většině  plochy zemědělské půdy (NZ), jejichž 

přirozenou součástí jsou remízky, meze, neobhospodařované ostrůvky, solitérní stromy a 
skupiny keřů, polní cesty. 

 
Plochy vodní a vodohospodářské (W) zahrnují toky Dubanky a Mateřovského p. , 

ochrana spočívá ve stanovení podmínek pro jejich využívání a jejich zahrnutím do systému 
ekologické stability.  

 
Prostupnost krajiny je podstatně zvýšena obnovou účelových komunikací – jde o 

obnovu zaniklých polních cest v lokalitě Stezkovský.  
Vycházkové cesty do krajiny je vhodné začlenit do systému ÚSES – jako součást 

biokoridorů  formou udržovaných travnatých pásů. 
 

Ochrana přírody a krajiny 

Na řešeném území se nenachází lokality z kategorií zvláště chráněných území přírody  
(dle zák. 114/92 Sb. ČNR, o ochraně přírody a krajiny, v platném znění). 

 
Obecná ochrana se týká: 
- významné krajinné prvky dané ze zákona „Významnými krajinnými prvky ze zákona 

(§ 3, písm. b zákona č.114/1992 Sb.) jsou zde všechny lesy, mokřady, vodní toky, údolní 
nivy a rybníky“. 

prvky systému ekologické stability (viz kap. ÚSES) 
ochrana dřevin rostoucích mimo les 
- ochrana krajinného rázu. „Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a 

historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho 
estetickou a přírodní hodnotu“. 

Územní systém ekologické stability  (ÚSES) 

Podle § 4 zákona č.114/1992 Sb., v platném znění, zajišťuje vymezení systému 
ekologické stability uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivého působení na 
okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. 

Územní systém ekologické stability respektuje nadřazenou dokumentaci ZÚR Pk, prvky 
R-NR ÚSES se v řešeném území nevyskytují. 

Vymezení prvků ÚSES lokálního významu vychází ze zpracovaných generelů ÚSES a 
ÚAP, byla zohledněna návaznost na okolní katastry (Dubany, Starý Máteřov, Rozhovice).  
Z důvodů dodržení minimálních prostorových parametrů zahrnuje i zemědělsky využívané 
pozemky.  

Prvky ÚSES, které je nutno založit, budou dále řešeny a upřesněny v projektu USES 
nebo v rámci komplexních pozemkových úprav. 

Celková plocha prvků ÚSES v řešeném území činí cca 6,3 ha, z toho 3,3  ha je nutno 
založit na orné půdě formou zatravnění či zalesnění. Pro prvky ÚSES je nutný zábor 
chráněných půd, který nebude posuzován jako újma na dané specifické přírodní hodnotě. 

 
ÚSES je doplněn interakčními prvky v podobě liniových prvků v krajině o šířce min. 

3 m, s výraznou krajinotvornou i protierozní funkcí. V řešeném území lemují polní cestu  
s doprovodnou  zelení přirozeného charakteru. 
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Na základě veřejného projednání návrhu územního plánu a kategorického nesouhlasu 
vlastníků půdy s umístěním lokálního biocentra LBC 8 na jejich pozemky bylo po konzultaci 
s orgánem ochrany ZPF biocentrum zrušeno s tím, že jeho posun na jiné pozemky není 
smysluplný z hlediska ochrany životního prostředí a vzdálenosti sousedních biocenter takové 
řešení umožňují.  

 Tabulka prvků ÚSES (LBC, LBK) 

 
prvek 
ÚSES 

rozlišení název popis 
rozloha 
(ha)  
funkční  

rozloha 
(ha)  
založit  

LBK 7 nefunkční  

Úsek BK od LBC8 severním směrem 
k Mateřovskému potoku na k.ú. Starý 
Mateřov, Dubany, vede zemědělskými 
pozemky, trasu upřesnit v rámci KPÚ, 
délka cca 250m  

 0,5 

N: založit v min. šířce 20m, typ leso-luční 

LBC 8 nefunkční  Hospodský Zrušeno z důvodu nesouhlasu vlastníků 
pozemků    

LBK 9 nefunkční Mateřovský 
potok  

Upravený tok procházející severní částí 
katastru v délce cca 800m zemědělskými 
pozemky   

0,4  1,2 
N: revitalizační opatření včetně doplnění 
břehových porostů a ochranného 
zatravnění v celkové šířce min. 20m  

LBK 
    10  

částečně 
funkční   

Úsek BK od LBC8 východním směrem 
k Dubance, trasa vede cca 600m 
travnatým pásem v orné a podél silnice 
Dubany – Čepí, kde přechází na k.ú. 
Dubany , kde bude upřesněn  v prostoru 
mezi oběma obcemi v rámci KPÚ 

1,1  0,6 

N: založit v min. šířce 20m, typ leso-luční 

LBK 
12 

částečně 
funkční Dubanka 

BK podél upraveného toku Dubanky 
prochází v délce cca 1200m celým 
katastrem, ve větším úseku zastavěným 
územím obce, jednořadý břehový porost 
(topol, vrba, olše)  

1,2 1,0 
N: revitalizační opatření, doplnění a 
obnova břehových porostů domácími 
druhy dřevin, zachovat bezbariérovou 
prostupnost podél toku (údržba, 
vycházkové trasy) 

LBC 
13 

částečně 
funkční 

Rybník 
Dubany 

BC zasahuje do ř.ú. okrajově – pásem 
zahrad podél toku, BC tvořeno rybníkem 
a břehovými porosty na k.ú. Dubany 

0,3  
N: v dotčeném území extenzivní 
charakter louky s doprovodnou zelení, 
nezaplocovat   

      
              3     3,3
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Obecné zásady péče o prvky ÚSES  v řešeném území představuje: 
 
- ochrana  a doplnění zatravnění údolní nivy Dubanky a Mateřovského potoka 
- revitalizace toků včetně doplnění břehových porostů 
-  náhrada introdukovaných dřevin a nové ozelenění provádět pouze domácími 

dřevinami odpovídajícími místním stanovištním podmínkám 
-  vzhledem k velmi malé lesnatosti zakládat nové prvky ÚSES  i formou zalesnění 
- při zakládání dodržet minimální prostorové parametry pro prvky ÚSES : 
 min. šířka LBK lesních společenstev 15m, lučních a mokřadních 20 m 
 min. plocha lokálního biocentra lesních a lučních společenstev 3 ha    
 min. šířka interakčního prvku 3 m 
 

F6 DOPRAVA 
 

 
1. Silniční doprava: 
 
     Řešeným územím prochází silnice  III. třídy a místní komunikace.  
Silnice  III/32228, prochází územím ve směru sever – jih podél západního okraje obce. 

Je významnou komunikací zajišťující propojení silnic I. třídy I/2 a I/17 a pokračuje dále jako 
silnice II třídy II/341. Komunikace je navržena v územním plánu VÚC Pardubického kraje ke 
změně kategorie na silnici II. třídy, spojené s jejím rozšířením a rekonstrukcí.  

Dále územím prochází 3 silnice III. třídy. 
Silnice III/32229 ve směru Dubany – napojení na silnici III/32228 na jihu obce. 

Prochází obcí Čepí ve směru JV na SZ a slouží jako spojnice oblasti se silnicí I/37 u 
Dražkovic. Je s povrchem z asfaltového betonu proměnné šířky 5 – 6 m. V intravilánu obce 
je lemována bet. obrubou v extravilánu je s úpravou bez obrub a odvodněním do přilehlých 
otevřených příkopů. V obci byla nově rekonstruována.  

Silnice III/32221 spojuje obec Čepí s obcí Dřenice. Začíná v obci Čepí na křižovatce 
se silnici III/32228, v centru obce se kříží se silnici III/32229, prochází přes náves v obci a 
dále do obce Dřenice. Na východním okraji obce napojuje výrobní zónu bývalé cihelny. Je 
s povrchem z asfaltového betonu proměnné šířky 5 – 5,5 m. V intravilánu obce  je lemována 
bet. obrubou v extravilánu je s úpravou bez obrub a odvodněním do přilehlých otevřených 
příkopů. 

Silnice III/3424 Čepí – Heřmanův Městec přes Jezbořice odbočuje v centru obce Čepí 
ze silnice III/322229 a pokračuje na Jezbořice, kde napojuje areál firmy Excalibur. Je 
s povrchem z asfaltového betonu proměnné šířky 5 – 6 m. Prochází pouze extravilánem 
s úpravou bez obrub a odvodněním do přilehlých otevřených příkopů. 

 
Na uvedených silnicích se nenachází žádný sčítací úsek celostátního sčítání dopravy.  
 
Na tyto komunikace navazují Místní komunikace které jsou zařazeny do kategorie MK 

III. třídy tj. obslužné komunikace a MK IV. třídy tj. komunikace nepřístupné provozu silničních 
motorových vozidel, nebo komunikace s povoleným smíšeným provozem. 

Tyto komunikace zajišťují přístup k okolní zástavbě a obec nemá/má v současné době 
pro ně vypracovánu pasportizaci. 

Všechny ostatní komunikace v obci jsou Účelové komunikace. Tyto slouží ke spojení 
jednotlivých nemovitostí nebo ke spojení s ostatními pozemními komunikacemi nebo 
k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků pro potřeby jednotlivých vlastníků. 
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Návrh 
 
Silnice III/32 228 bude respektována jako průjezdná s hlavním napojovacím bodem 

z kruhové křižovatky na západním okraji obce. Ostatní nemovitosti, kromě objektu 
zemědělské prvovýroby v rozvojové lokalitě Z6, nebudou připojeny z této komunikace.  

Hlavním napojovacím bodem obce je křižovatka silnice III/32 228, III/32 231 na Dřenice 
a III/3424 na Jezbořice.  

Napojení silnice III/32 229 na silnici III/32 228 je dopravní závadouSoučástí návrhu 
územního plánu je plocha pro dopravní infrastrukturu vymezující možnou úpravu křižovatky 
na tvar T v kolmém připojení. Alternativou je zaslepení této komunikace a zrušení křižovatky.  

Lokalita Z1 bude napojena pouze na síť stávajících místních komunikací. 
Rozvojová lokalita Z2  bude optimálně napojena na síť místních komunikaci 

propojením dvou vjezdů do území.  
Rozvojová lokalita Z3 bude napojena samostatnými sjezdy.  
Rozvojová lokalita Z5 bude dopravně napojena stávající křižovatkou na silnici III/322 

28 a na stávající obslužnou komunikaci v průmyslové zóně.  
Dopravní řešení jednotlivých lokalit musí umožňovat napojení všech pozemků.  
Rozvojová lokalita Z6 bude napojena rozšířením stávající cesty a úpravou křižovatky 

na silnici III/32231 
Dopravní řešení jednotlivých lokalit musí umožňovat napojení všech pozemků. 

 
2. Pěší a cyklisté: 
 
     Chodníky pro pěší jsou vybudovány pouze v centrální části obce podél silnice 

III/32228 a III/32211. Jsou zřízeny většinou jako jednostranné. Chodníky jsou vesměs 
dlážděné betonovými dlaždicemi zámkovými. Sjezdy na jednotlivé pozemky jsou přes 
sníženou obrubu a chodník nebo přímo z přilehlé komunikace. 

 Řešeným územím prochází cyklotrasa místního významu číslo 4182 – Pardubice – 
Heřmanův Městec. Tato cyklostezka je v současné době vedena po silnici III/3229 od přes 
centrum obce Dubany a dále po silnici III/3424 na Jezbořice.  Další cyklotrasa místního 
významu je vedena na obec Dřenice po silnici III/32211. 

 
 
Návrh 
Cyklistické trasy budou vedeny po komunikacích. Vymezená cyklistická stezka je 

navržena směrem jižním na Rozhovice pro spojení obcí a v případě dalšího vývoje může 
převzít hlavní trasu do Heřmanova Městce.  

U nové výstavby budou budovány samostatné chodníky, pouze u slepých ulic lze 
sloučit funkci komunikace a pěších. 

 
3. Hromadná doprava: 
 
 Hromadná doprava osob je zajišťována linkovými autobusy Veolia Transport Východní 

Čechy a.s.. V řešeném území se nacházejí 3 autobusové zastávky linky Veolia. 
Jednostranná  zastávka Čepí prodejna a ve druhém směru Čepí křižovatka, oboustranná 
zastávka Čepí na návsi.  

Celkem v pracovních dnech je provozováno průměrně 36, o sobotách 6 a nedělích 10 
spojů Veolia. 

Hromadná doprava je v obci Čepí v mezičasech pokryta i MHD, linkou č. 24 ve všední 
dny i dny pracovního volna.  

Hromadná doprava je v území pokryta na úrovni odpovídající počtu obyvatel.  
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4. Doprava v klidu: 
 
     Protože se jedná převážně o zástavbu rodinných domů, je odstavování vozidel 

zajištěno v garážích, soukromých pozemcích a přilehlých komunikacích. U občanské 
vybavenosti, hřiště a u sídel firem je nutné postupně budovat potřebné parkovací plochy dle  
ČSN 736110. Výpočet stání je nutno počítat pro stupeň automobilizace 1:2,0 (500 
vozidel/1000 obyvatel) pro návrhové období ÚP. 

 
Návrh 
 
Doprava v klidu bude řešena v souladu s právními předpisy u jednotlivých cílů dopravy 

a na veřejných prostranstvích pro návštěvníky. Veřejné parkoviště bude upraveno u 
obecního úřadu a u rozvojové plochy OS.  

 
 
5. Dopravní zařízení: 
 
Čerpací stanice se v obci nenachází.  
 
 
6. Ochranná pásma: 
 
     Ochranné pásmo silnic, dle Zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, je 

stanoveno mimo zastavěné území a od osy vozovky činí pro silnice: 
     -          III. třídy                             15 m 
     V zastavěném území se  zřizují ochranná pásma podle směrnice pro technická 

opatření civilní ochrany. 
 
     Z  hlediska  ochrany  obyvatelstva  před  nadměrným hlukem z pozemní dopravy a  

podle Metodických pokynů VÚVA Brno 1991 a Novely metodiky pro výpočet hluku silniční 
dopravy 2004 je zdrojem  hluku pozemní komunikace a železnice, kde průměrná intenzita 
dopravy  je vyšší než 30  vozidel/hodinu, tj. 550 voz./den. V případě potřeby výpočtu hluku  
je nutné provést sčítání dopravy ve vytipovaných lokalitách a následně empirické výpočty 
hluku z dopravy, popřípadě nechat provést měření hluku přímo v terénu. 

 
 

F7 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
 

F7-1  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
 
Stávající stav 
 
Obec je zásobována  vodou ze skupinového vodovodu Pardubice z řadu DN 300 u 

Starého Mateřova vodovodním řadem DN 150 přes obec Dubany. Obec je zásobována 
gravitačně z centrálního vodojemu Mikulovice , kapacita  vodojemu je 15 000 m3, kota 272,0 
– 277,0 m.n.m.  

Vodovodní síť  pokrývá  zastavěné území v  obci a počítá se pouze s jejími  případnou 
rekonstrukcí  a rozšiřováním souvisejícím s územním rozvojem obce.  

Tlakové poměry ve vodovodní síti  jsou  určovány hladinou vody ve vodojemu ( max. 
hladina 277,0 m n. m. dno 272,0 m n. m. Obec leží v nadmořské výšce 235,0 – 255,0 m.n.m.  

Kota hydrostatického tlaku uváděná provozovatelem veřejného vodovodu  se pohybuje 
v obci v období odběrových špiček  okolo 263,0 m.n.m. Obec je zásobována jedním 
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tlakovým pásmem.  V období odběrových špiček proto dochází k poklesu tlaku ve vodovodní 
síti  zejména u více podlažních budov a výše položených nemovitostí.  

Kvalita dodávané vody po hygienickém zabezpečení odpovídá požadavkům vyhlášky 
Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb.  

Rozvody vody v zastavěném  území jsou  vedeny  v rámci veřejných prostranství a 
ploch pro dopravu.     

Zákres vodovodních řadů je nutno chápat jako schematické vyjádření koncepce 
zásobování vodou, bez vztahu k jednotlivým pozemkovým parcelám. V rámci koncepčního 
řešení tak nejsou vyloučeny změny tras jednotlivých stávajících vedení a realizace tras 
nových (konkretizace tras jednotlivých řadů není součástí koncepce zásobování vodou). 

 
 
Zásobování požární vodou 
 
Pro zajištění požární vody slouží primárně umělá vodní plocha na jižním okraji obce.  
Zásobování požární vodou bude v souladu s požadavky ČSN 752411  dále zajištěno 

ze stávajících rozvodů vody, na kterých jsou rozmístěny požárních hydranty. Požární zásoba 
vody je k dispozici ve vodojemu Mikulovice o objemu 15 000 m3.   

Nouzové zásobení obyvatelstva pitnou vodou v krizových situacích 
V případě přerušení dodávky pitné vody bude nutno na pití a vaření dovážet balenou 

vodu nebo vodu v cisternách. Při nouzovém zásobování lze jako zdroje užitkové vody 
využívat rovněž místní zdroje – lokální studny.  

 
Návrh 
 
Koncepce zásobování vodou zůstane stejná.   
Nové rozvody vody v zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných prostranství 

a ploch pro dopravu. V rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu budou nové 
vodovodní řady v maximální možné míře zaokruhovány. Vzhledem k výši hydrostatického  
tlaku 263,0 m.n.m  na přívodním potrubí do obce se hodnoty tlaku ve stávající vodovodní síti  
pohybují 0,8 MPa – 2,8 MPa. Proto je nutné pro další rozvoj obce vybudovat na přívodním 
řadu DN 150 před obcí Dubany automatickou tlakovou stanici. Návrh ATS musí být proveden 
technicky tak, aby tlakové poměry ve vodovodní síti splňovaly ČSN  7308073.   

 K 1. 1. 2010 bylo v obci Čepí evidováno cca 415 trvale žijících obyvatel. Kapacita 
návrhových ploch umožňuje navýšení počtu obyvatel na  550 . Celková potřeba v obci by 
činila  Q max 1,64 l/s,  101 m3/den  Toto množství vody je zajistitelné ze stávajícího vodovodu 
a vodojemu Mikulovice  Reálná potřeba bude podstatně nižší.     

 

F7-2  ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

 

Stávající stav 
 
V obci funguje oddílná kanalizace, splaškové vody   jsou odváděny potrubím DN 300 a 

DN 250 mm na centrální ČOV Třebosice. Centrální ČOV Třebosice  typ Hydrovit 500 S pro 
4000 EO, možné látkové zatížení BSK 5 240 kg/d, hydraulické zatížení 600 m3/den. 
Současný nátok na ČOV je 164 m3/den. Výhledově je stávající ČOV dostačující i pro 
plánovaný rozvoj obce. 

V obci existuje dílčí srážková kanalizace, jejíž jednotlivé samostatné stoky jsou  
zaústěny do Dubanky.  
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Návrh 
Koncepce odvodu a čištění odpadních vod v obci Čepí  se nemění. V obci zůstane 

zachován systém oddílné kanalizace. U rozvojových ploch se bude rovněž  pokračovat ve 
výstavbě oddílné  kanalizace.  

Provozovatel veřejné kanalizace plánuje  zrušení ČOV Třebosicích  a převedení 
splaškových vod do kanalizačního systému města Pardubice, který je zakončen čistírnou 
odpadních vod s dostatečnou kapacitou. V návrhu čerpací stanice je kapacitně počítáno i 
s rozvojem jednotlivých obcí napojených v současné době na ČOV Třebosice. 

Během návrhového období předpokládáme, že se reálný počet obyvatel zvýší na 550 
640 . V návrhu je rovněž počítáno s rozšířením  drobné zemědělské a průmyslové výroby. 

Průměrná denní produkce odpadních vod bude 101 m3/den, Qmax  3,5 l/s.  
Dále je žádoucí komplexně, ekologicky vhodně a vodohospodářsky únosně vyřešit 

nakládání s dešťovými vodami - u zastavitelných ploch  odvádět dešťové  v maximální míře do 
vsaku nebo řízeným odtokem do potoka Dubanky.   

 Zákres kanalizačních stok je nutno chápat jako schematické vyjádření koncepce 
zneškodnění odpadních vod, bez vztahu k jednotlivým pozemkovým parcelám. V rámci 
koncepčního řešení tak nejsou vyloučeny změny tras jednotlivých stávajících vedení a 
realizace tras nových (konkretizace tras jednotlivých stok není součástí koncepce 
zneškodnění odpadních vod). 

Na kanalizační systém kanalizace by se postupně měli napojit všichni jednotliví 
znečišťovatelé. Tato povinnost je dána i ustanovením §3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb. o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.  

 
Ochranná pásma vodovodní a kanalizační sítě 
K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se 

dle zákona č. 274/2001 Sb., ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), HLAVA 
VI Ochrana vodovodních řadů a kanalizačních stok, § 23 Ochranná pásma vodovodních 
řadů a kanalizačních stok, odstavec 3,  jsou ochranná pásma vymezena vodorovnou 
vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu, a to: 

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně... 1,5 m 
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm....,,,,,,,,,. 2,5 m 
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 

uloženo   
v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) 

nebo    
b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 
Výjimku z ochranného pásma může povolit v odůvodněných případech vodoprávní 

úřad. 
V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze provádět některé 

činnosti jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě 
provozovatele (pokud tak vyplývá z provozní smlouvy. Jedná se zejména o následující 
činnosti: 

provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či 
provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo 
které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování; 

vysazovat trvalé porosty; 
provádět skládky jakéhokoliv odpadu; 
provádět terénní úpravy; 

 

F7-3  VODNÍ TOKY 
 
Stávající stav 
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 Katastrální území obce Čepí se součástí dílčího povodí toku Dubanky, západní část 

obce zasahuje do dílčího povodí Matéřovského potoka. Obě dílčí povodí  jsou součástí 
povodí Labe. Hydrologické pořadí Dubanka 1-03-04-013, plocha povodí 11,087 km2 

        Matéřovský potok 1-03-04-015, plocha povodí 5,756 km2 
 
Obcí protéká potok Dubanka, který je zaústěný za  obcí Starý Mateřov do Bylanky.   

Dubanka má v průběhu toku přes obec několik dalších bezejmenných přítoků. Koryto 
Dubanky je přirozené, objekty na toku ( mosty a lávky ) mají  v současné době dostatečnou 
kapacitu pro provedení Q20 a Q5.  Vodnost vodoteče má v mimosrážkovém období  setrvalou 
tendenci.  

  Dubanka není správcem toku ZVHS Pardubice sledována, hydrologické údaje ČHMU 
nejsou k dispozici. Na katastrálním území obce se nachází požární nádrž na jižním okraji 
obce a rybníček Dubec na západním okraji v původní cihelně.  

 
Záplavové území 
 
 Zastavěné území v zátopové zóně Q100 – jedná se o území, které je přímo ohrožené 

záplavou - v menším rozsahu se týká části  obytné zástavby podél potoka Dubanky.  
 Hranice Q100 jsou zakresleny v situaci.  
 Dále do katastrálního území obce Čepí zasahuje záplavové území toku Bylanky, 

které ale  nezasahuje přímo do intravilánu obce.  
 Veškeré stavby a činnost v záplavovém území podléhají dle zákona č. 254/2001 Sb. 

ve znění pozdějších a doplňujících předpisů souhlasu vodohospodářského orgánu .  
 Obec Čepí má zpracovaný a od 10.5.2005 schválený povodňový plán. Zpracovatelem 

povodňového plánu byl  ing. Ivan Šír .  
 
 
 
Návrh 
 
 V roce 2006 byla firmou Agroprojekce Litomyšl vypracována studie odtokových 

poměrů pro povodí Dubanky. Ve studii jsou navržena protipovodňová opatření, která mají za 
cíl záplavová území a dopady škod v jednotlivých lokalitách, tedy i v k.ú. Čepí.  

Protipovoďňová opatření (suchý poldr) nebyla do návrhu územního plánu zapracována 
z důvodu nesouhlasu vlastníka pozemku v rámci projednání návrhu územního plánu.  

U stávajících drobných vodních toků, je nutné zachovat v maximální míře jejich 
přirozené koryto a obnovit jejich ekologickou a krajinotvornou funkci.  

 
Množství srážkových vod, které budou odtékat do vodoteče z ploch navržených pro  

zástavbu musí zůstat stejné co do množství a časového úseku. Musí být počítáno s retencí  
srážkových vod nebo jejich vsakem.  

 
Dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ze 

dne 28. června 2001, § 49 Oprávnění při správě vodních toků odstavec 2 c, je nutné u 
vodních toků ponechat volný manipulační pruh nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry pro 
možnost přístupu správce vodních toků. 

 

F8 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 
 
Obec Čepí leží na rozhraní okresů Pardubice a Chrudim cca 7 km jihozápadně od 

Pardubic v Pardubickém kraji. Podél obce prochází silnice III třídy č.33228 s Pardubic směr 
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Heřmanův Městec. Obec je členem mikroregionu Za Letištěm. Počty obyvatel, bytů a domů 
viz souhrnná zpráva. 

 
Popis stávajícího stavu: 
Vrchní vedení VVN 400kV: 
Řešeným územím neprochází vedení napěťové hladiny 400 kV. Rozvodny 

ZVN/VVN/VN se v území nevyskytují, rovněž zde nejsou vybudované žádné výrobny 
elektrické energie, které by pracovaly do nadřazených sítí.  

Tento stav zůstane v návrhovém období beze změn. 
 
Vrchní vedení VVN 110kV: 
Jižním okrajem řešeného území prochází vrchní vedení VVN z rozvodny Tuněchody. 

Vrchní vedení o napětí 110kV je provedeno holými vodiči a je postaveno podle zákona 
79/57Sb s ochranným pásmem 15m od krajního vodiče, což znamená pruh cca 38m  

S budováním nových zařízení 110 kV ČEZ nepočítá. 
Koncepce sítě 110 kV zůstane v návrhovém období ÚP beze změn. 
 
Vrchní vedení VN: 
Severní částí řešeného území prochází vrchní vedení VN 843 z rozvodny Opočinek, 

které napájí TS v obcích Čepí, Dubany, Třebosice a Dřenice. 
Vedení jsou součástí distribuční soustavy 35 kV. Dle sdělení ČEZ Distribuce a.s. je 

stav rozvodné soustavy 35 kV dobrý. Vedení jsou většinou na betonových nebo ocelových 
příhradových podpěrách v dobrém mechanickém stavu. 

Vrchní vedení o napětí 35kV je provedeno holými vodiči a je postaveno podle zákona 
79/57Sb s ochranným pásmem 10m na každou stranu, čímž značně omezuje výstavbu. 
V případě náhrady zemním kabelovým vedením nebo vedením izolovanými vodiči je toto 
ochranné pásmo sníženo na 1m resp. 2m a toto omezení je značně redukováno. Investiční 
náklady těchto úprav (přeložek) hradí vyvolavatel. 

 
Trafostanice : Na vrchním vedení VN 35kV  
Provozn
í 

Název 
TS doplňující stavební  

stavebn
í  výkon 

majete
k rok 

napájen
í 

číslo (obec) název proveden
í 

dimenz
e stroje   výstavb

y z linky 
191 Čepí Obec BTS 630 250 ČEZ 1968 843 
192 Čepí Cihelna BTS 630 250 ČEZ 1969 843 
689 Čepí Kravín BTS 630 100 cizí 1976 843 
721 Čepí Bytovky BTS  630  400 ČEZ 1978 843 
1042 Čepí U křížku BTS  630  160 ČEZ 1994 843 
 
Trafostanice jsou v dostatečném počtu a výkonu na pokrytí dodávek elektrické energie 

pro běžnou bytovou a občanskou zástavbu. V součastné době nároky vzhledem k plynofikaci 
obcí významně nerostou. Problém je spíše distribuce výkonu z TS na větší vzdálenost 
vzhledem k úbytku napětí zejména na vrchním vedení.  

Průmyslová stanice v majetku odběratele je v řešeném území pouze 1 a to u kravína 
č.689.  

Výkony stávající transformačních stanic lze dle stavební konstrukce zvýšit až na  
630kVA při osazení transformátorem typu ELIN. Osazení transformátorů vyšších výkonů 
vyvolává další investice z hlediska ekologického zabezpečení.  

 
Sekundární rozvody: 
Sekundární rozvody jsou provedeny převážně vrchním vedením, pouze v nových 

zástavbách jsou rozvody provedeny kabelovým vedením.  
Ve starší zástavbě jsou sekundární rozvody provedeny výhradně vrchním vedením 

AlFe na stožárech a konzolách připojovaných objektů napájené a posílené vrchními a 
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kabelovými vývody z trafostanic. Vzhledem k plynofikaci obce  postačuje i pro  pokrytí 
zvýšených nároků na odběr el. energie v rámci běžného rozvoje. 

 
Investiční náklady na výstavbu zařízení ( trafostanice, vedení ), které přijde do majetku 

dodavatele el. energie jsou hrazeny dodavatelem elektrické energie, investor, na základě 
jehož požadavku se buduje hradí připojovací poplatek daný velikostí reservovaného výkonu. 

Zařízení, která zůstávají v majetku investora jsou plně hrazena z jeho prostředků a její 
využití pro další odběratele je komplikováno majetkoprávními vztahy. 

Přeložky zařízení v majetku dodavatele provádí vždy dodavatel na náklady žadatele o 
přeložku. 

 
Navrhované rozvojové plochy: 
Navržené rozvojové plochy a jejich uvažovaný příkon jsou uvedeny  
v následující tabulce 
 
 

      Druh   uvažovaný předpokládané   
  Katastrální  Výměra funkč. Počet příkon napájení druh  

Označení území ( ha ) využití RD ( kW ) z TS 
nové 
TS 

Z1 Čepí 0,849 BV 4 26,4 1042  
Z2 Čepí 3,9429 BV 28 107,8 191  
Z3 Čepí 0,1955 BV 2 16,9   
Z5 Čepí 5,03 VP  200 192  
Z6 Čepí 1,8977 VZ  70 Nová Z6 S/D 

LEGENDA:  
 
Druh trafostanic (TS): 
S/D stožárová distribuční 
S/V stožárová velkoodběratelská 
K/D kabelová distribuční 
K/V kabelová velkoodběratelská 
Předpokládané příkony jsou stanoveny pro bydlení v souladu s ČSN 33 2130 Z1, Z2 a 

předpokládá se napájení z distribučních TS v majetku dodavatele elektrické energie. Výkony 
rozvojových ploch pro ostatní plochy a pro výrobu jsou stanoveny pouze orientačně podle 
velikosti rozvojové plochy a musí být upřesněny dle požadavků konkrétního investora. Počet 
trafostanic může být také ovlivněn majetkovými vztahy, kdy více odběratelů je napájeno z 
jedné TS distribučního charakteru nebo každý odběratel má vlastní trafostanici. 

Nová kabelová trafostanice je navržena v prostoru lokality pro výrobu. V návaznosti na 
nové trafostanice a připojení nových odběratelů ze stávajících trafostanic musí být 
vybudovány sekundární rozvody, které se uvažují kabelové, uložené v zemi. 

Investiční náklady na výstavbu zařízení (trafostanice, vedení ), které přijde do majetku 
dodavatele el. energie, se dělí mezi investora, na základě jehož požadavku se buduje, a 
rozvodným závodem v poměru stanoveném zákonem. 

Trafostanice, která zůstává v majetku investora je plně hrazena z jeho prostředků a její 
využití pro další odběratele je komplikováno majetkoprávními vztahy. 

Další položkou zvyšující náklady na zajištění dodávky el. energie je administrativní 
poplatek dle zákona 458/2000 jeho prováděcí vyhlášky, jehož výše je odvozena kategorie 
odběratele. 

Pro odběratele v kategorii “C“ a bytový odběr v kategorii “D“ (odběratelé ze sítě NN) je 
tento poplatek 500Kč/A, pro kategorii “B“ (odběratelé ze sítě VN) 800Kč/kW (dle vyhlášky 
Energetického regulačního úřadu č. 51/2006 Sb.) 
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Ochranná pásma: 
Přehled ochranných pásem energetických zařízení elektro: 
Ochranná pásma stanovená do 1.1.1995 dle zákona 79/57Sb: 
vrchní vedení: 
-VN do 35kV včetně …………………………….. 10m od krajního vodiče 
-VN 35-110kV včetně ……………………………   15m  
-VVN 110-220kV včetně ……………………….. 20m 
-VVN 220-400kV včetně ………………………... 25m 
-TS objekt ……………………………………….. 30m od oplocení či objektu 
-TS stožárová ……………………………………. 10m od oplocení či objektu 
 
Ochranná pásma stanovená od 1.1.1995 dle zákona 222/94Sb a 458/2000Sb: 
vrchní vedení volnými vodiči: 
-VN nad 1kV do 35kV včetně …………………… 7m od krajního vodiče 
-VN 35-110kV včetně …………………………… 12m 
-VVN 110-220kV včetně ……………………….. 15m 
-VVN 220-400kV včetně ……………………….. 20m 
vrchní vedení izolovanými vodiči: 
-VN nad 1kV do 35kV včetně …………………… 2m od krajního vodiče 
Vrchní vedení NN do 1 kV nemá stanoveno ochranná pásma,  
Kabelové vedení 
- do 110kV včetně ………………………………. 1m od krajního kabelu 
- nad 110kV ……………………………………... 3m od krajního kabelu 
-objekt energetického zařízení ………………….. 20m od oplocení či objektu 
-TS stožárová …………………………………… 7m od oplocení či objektu 
-TS kompaktní ………………………………….. 2m od objektu 
-TS vestavěná …………………………………… 1m od obestavění 
 
Telekomunikace 
Kabelové trasy telefonních rozvodů jsou vedeny paprskově z telefonní ústředny do 

míst odběru. Trasy jsou dostatečně kapacitní pro stávající potřebu. V případě nárůstu 
přípojných míst budou metalické kabely nahrazeny optickými, pokrývajícími veškeré 
předpoklady rozvoje města. 

Území obce Čepí je pokryto signálem pro příjem veřejnoprávní televize i rozhlasu a 
vysíláním soukromého televizního vysílání z RKS Krásné. 

 
 

F9 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 
 

Stávající stav a tlakové poměry 
 

Zájmové území zahrnuje katastrální území obce Čepí.  
 Plynofikace obce Čepí byla provedena v roce 1996 pomocí STL plynovodních 

rozvodů o provozním přetlaku 300 kPa. Plynovody byly zbudovány z materiálu lineární 
polyetylen (PE) D 110, D 90, D 63, D 50, řady SDR 11. Zdrojem zemního plynu je VTL 
regulační stanice Starý Mateřov 1200/2/1-440.   

 Dodávku zemního plynu do obce Čepí zajišťuje páteřní STL plynovod PE D 110 
vedený od obce Dubany. Tento páteřní STL plynovod prochází intravilánem obce Čepí a 
dále pokračuje  v dimenzi PE 90 do obcí Jezbořice a Rozhovice. 

 Uvnitř obce Čepí  jsou z STL páteřního plynovodu PE D 110/90 realizovány do 
jednotlivých částí obce vedlejší STL plynovody v dimenzi PE D 63 a PE D 50. Jednotliví 
odběratelé zemního plynu jsou pak připojeni pomocí STL plynovodních přípojek PE D 32, 
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které jsou zpravidla zakončeny hlavními uzávěry plynu umístěnými v pilířích na hranicích 
pozemků (v plotech) popř. v nikách zbudovaných v obvodových zdivech plynofikovaných 
objektů (tvoří-li hranici pozemku).  

 Na HUP již navazují domovní plynovody, které jsou tlakově regulovány a 
provozovány na nízkotlaké úrovni 2 kPa a dále jsou vedeny přímo ke spotřebičům. 

 
Ochranná pásma  
Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy která jsou v současné době 

stanovena dle zákona č.458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění.  V souladu 
s tímto zákonem posuzuje provozovatel plynárenských zařízení zároveň všechna stávající 
plynárenská zařízení, tedy i ta, která byla vybudována před nabytím účinnosti tohoto 
energetického zákona. 

Zákon č. 458/2000 Sb. stanovuje tato ochranná  pásma plynárenských zařízení:  
§ 68 – OCHRANNÁ PÁSMA 
(1) Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich 

bezpečného a spolehlivého provozu. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci 
územního rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu s umístěním stavby, pokud 
není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení 
plynárenského zařízení do provozu. 

 (2) Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor 
v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí: 

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí 
plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu, 

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu, 
c) u technologických objektů 4 m od půdorysu. 
(3) V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit 

plynárenská zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých 
činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení. 

 (4) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení 
života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob, fyzická či právnická osoba provozující 
příslušnou plynárenskou soustavu nebo přímý plynovod, těžební plynovod či plynovodní 
přípojku 

a) stanoví písemně podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud stavebník 
prokáže nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu, 

b) udělí písemný souhlas se stavební činností, umísťováním staveb, neuvedených 
v písmenu a), zemními pracemi, zřizováním skládek a uskladňováním materiálu 
v ochranném pásmu; souhlas musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen. 

 (5) V lesních průsecích udržuje provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel 
distribuční soustavy na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy 
plynovodu; vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí jsou povinni jim tuto činnost umožnit. 

(6) Vysazování trvalých porostů kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch 
plynovodu ve volném pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu nebo 
přípojky lze pouze na základě souhlasu provozovatele přepravní soustavy nebo 
provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele přípojky. 

 
Návrh: 
 
Navrhované doplnění zástavby bude mít následující potřebu zemního plynu: 
 
Obytná zástavba Z1 (8 490 m2) : 4 RD  
   

Počet RD m3/hod/RD m3/hod m3/rok/RD m3/rok 
4 RD 2,0 m3/hod/RD 8 2 500 m3/rok/RD 10 000 
CELKEM:  8  10 000 
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ŘEŠENÍ: 
Obytná zástavba Z1 bude tvořena z 4 rodinných venkovských domů. V prostoru 

budoucí zástavby se nachází stávající STL plynovod PE D 63, který bude zdrojem zemního 
plynu pro navrhovanou zástavbu Z1. Z tohoto STL plynovodu budou realizovány pro 
jednotlivé RD nové STL plynovodní přípojky v dimenzi PE D 32, které budou zakončeny na 
hranicích pozemků budoucích odběratelů ZP v pilířích, které umožní osazení HUP, 
regulátoru tlaku plynu a plynoměru. Dále bude následovat domovní NTL plynovod, který 
bude přivádět ZP k jednotlivým spotřebičům. 

 
Obytná zástavba Z2 (39 429 m2) : 28 RD  
 

Počet RD m3/hod/RD m3/hod m3/rok/RD m3/rok 
28 RD 2,0 m3/hod/RD 56 2 500 m3/rok/RD 70 000 
CELKEM:  56  70 000 

  
ŘEŠENÍ: 
Obytná zástavba Z2 bude tvořena ze 28 rodinných venkovských domů. Do prostoru 

budoucí zástavby je přiveden stávající páteřní STL plynovod PE D 90, který bude zdrojem 
zemního plynu pro navrhovanou zástavbu Z2. Prodloužením tohoto STL plynovodu bude 
možné zajistit plynofikaci této lokality. Pro jednotlivé RD budou realizovány nové STL 
plynovodní přípojky v dimenzi PE D 32, které budou zakončeny na hranicích pozemků 
budoucích odběratelů ZP v pilířích, které umožní osazení HUP, regulátoru tlaku plynu a 
plynoměru. Dále bude následovat domovní NTL plynovod, který bude přivádět ZP 
k jednotlivým spotřebičům. 

 
 
Zástavba Z3 (1955 m2) :  2 RD 
  

Druh zástavby  m3/hod  m3/rok 
BV 2 RD 2,0 m3/hod/RD 4 2 500 m3/rok/RD 5 000 
CELKEM:  4  5 000 

 
ŘEŠENÍ: 
Do zájmové lokality bude nutné přivést nový STL plynovod PE D 90, který bude 

napojen na stávající páteřní plynovod PE D 90 v intravilánu obce Čepí. Nově navrhovaný 
plynovod zároveň nahradí stávající STL odbočující plynovod PE D 50. Stávající přípojky 
budou přepojeny. V zájmové lokalitě bude pak nový plynovod rozvětven dle potřeb zástavby. 
Vlastní napojení odběratelů bude realizováno pomocí STL plynovodních přípojek plynu 
v dostatečné dimenzi. 

 
 
Zástavba Z5 (58 000 m2) : VP – výroba a skladování – průmyslová výroba 
 

Druh zástavby  m3/hod  m3/rok 
VP 5,80 ha 20 m3/hod/ha 116 20 000 m3/rok/ha 116 000 
CELKEM:  116  116 000 

 
ŘEŠENÍ: 
Při okraji zájmové lokality se nachází stávající STL plynovod PE D 90. Navrhovaná 

zástavba bude řešena prodloužením tohoto plynovodu a dále rozvětvením a přivedením 
podružných řadů k jednotlivým odběrným místům. Vlastní napojení odběratelů bude 
realizováno pomocí STL plynovodních přípojek plynu v dostatečné dimenzi. 
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Zástavba Z6 (18 977 m2) :  
VZ – výroba a skladování – zemědělská výroba 1,8977 ha 
   

Druh zástavby m3/hod/ha m3/hod m3/rok/ha m3/rok 
VZ 1,8977 20 m3/hod/ha 38 20 000 m3/rok/ha 37 954 
CELKEM:  38  37 954 

 
ŘEŠENÍ: 
V blízkosti zájmové lokality se nachází stávající STL plynovod PE D 90, který má 

dostatečnou kapacitu na pokrytí zásobování navrhované zástavby.  
 
 
Závěr : 
Závěrem lze konstatovat, že stávající STL plynovodní síť v řešeném území je 

kapacitně plně vyhovující a při dodržení navržených řešení je schopna pokrýt požadovaný 
nárůst spotřeby zemního plynu v souladu s touto územně plánovací dokumentací.   

 

F10 CIVILNÍ OBRANA 
 
Ve územním plánu jsou řešeny nové požadavky z hlediska obrany státu a civilní 

obrany v souladu s  s §20 vyhl. č. 380/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a požadavky 
orgánu civilní obrany.  

 
Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní.  
V území se nepředpokládá možnost průchodu průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní. 

Nově navržené rozvojové plochy jsou řešeny mimo riziko povodní 
 
Zóny havarijního plánování 
Pásmo havarijního plánování určené přepravou chlóru je v šířce 200m od osy silnice 

III/32228 na obě strany.  
 
Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 
Ve obci nejsou navrženy stálé tlakově odolné úkryty. 
 
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
 
Pro dočasné ubytování budou v případě potřeby sloužit stávající mateřská škola  a sál 

obecního domu 
 
Pro shromáždění obyvatel v případě havarijní události je vymezen prostor nádvoří 

hostince 
 
Záchranné likvidační a obnovovací práce pro odstraňování nebo snížení 

škodlivých účinků kontaminace 
Pro potřeby těchto prací je vymezena plocha sportovního hřiště u požární nádrže.  
 
Nouzové zásobování obyvatel vodou a elektrickou energií.  
 
Ve městě nejsou trvalé náhradní zdroje pitné vody a energií. V případě havárie je 

vymezen prostor u obecního úřadu pro umístění mobilních náhradních zdrojů. 
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Za posledních 10 let bylo realizováno v obci 20 nových objektů pro bydlení, z toho 

jeden bytový dům. V budoucnu lze předpokládat  mírný nárůst počtu obyvatel. 
Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení na dalších cca 15 let: 
požadavky vyplývající z demografického vývoje ………..5 b.j.   
požadavky vyplývající z polohy obce (vliv 
blízkosti centra rozvojové oblasti a velkých měst) …….. 25 b.j. 
Celkem………………………………………………….…..  30 b.j. 
poměr b.j. k potřebné ploše: 
100% bytů v rodinných domech………………………......30 b.j. 
1 b.j. v rodinném domě = potřeba cca 1200 m2 plochy 
Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení: 
potřeba ploch pro bydlení v rodinných domech = cca 36 000 m2 
rezerva 40 %..........................................................cca 50 400 m2 
potřeba ploch pro bydlení v RD celkem = 54 000 m2 
 
Závěr: v obci je celková potřeba cca 54 000 m2 plochy pro bydlení v rodinných 

domech. V návrhu územního plánu obce Čepí je k dispozici cca 52 446m2 plochy pro 
bydlení. Návrh pokrývá s dostatečnou rezervou potřeby obce. Obě základní lokality Z2 a Z3 
jsou převzaty z původního územního plánu a byly na nich již realizovány investice do 
přípravy výstavby.  

 

 

E1 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 
Část ZPF byla zpracována pro potřeby územního plánu obce v souladu se zákonem 

č.98/1999, kterým se mění zákon č. 334/1992 o ochraně ZPF a vyhláškou Ministerstva 
životního prostředí č.13/1994, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 

 Jako podklad pro zpracování sloužila katastrální mapa Čepí v měřítku 1:5000. V této 
mapě byly zakresleny hranice jednotlivých zájmových lokalit. 

 Dalšími podklady byly údaje o jednotlivých pozemcích dle údajů z Katastrálního úřadu 
v Pardubicích, údaje o investičních zásazích do půdy a hodnoty BPEJ bonitovaných půdně 
ekologických jednotek  převzaté z ÚAP pro obec Čepí. 

 
Skladba půdního fondu k roku 2014 

G. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO 
ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

H. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ 
FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Celková výměra (ha) 248 
zemědělská půda 208 
z toho: orná půda 192 

zahrady 10 
sady 1 
chmelnice - 
vinice - 
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Ve vztahu k zemědělské půdě řeší územní plán 4 lokality zastavitelného území, 1 
lokalitu přestavbového území. V lokalitě Z5 k záboru ZPF nedochází.  

Řešením územního plánu je dotčeno 7,1249 ha ploch zemědělské půdy 
v zastavitelném území a 0,2708 ha v zastavěném území.  

Výpis druhů půdy z hlediska BPEJ a stanovení stupně přednosti v ochraně 
 

STUPEŇ PŘEDNOSTI  BPEJ   

I    3.10.00, 3.01.00,  3.60.00 

II    3.01.10 

 

Rozvojové plochy Z1, Z2, Z3, Z5 a Z6 jsou převzaty z předchozí územně 
plánovací dokumentace.  

Zdůvodnění veřejného zájmu pro lokality P1 a K1 
Lokalita přestavbového území P1 je obsažená v předchozí územně plánovací 

dokumentaci kromě pozemku parc.č. 158/16. Lokalita je určena pro drobné podnikání. 
Tvoří trojúhelník mezi stávajícími komunikacemi, který jako zemědělský půdní fond 
není využitelný. V obci chybí rozvojové plochy pro drobné podnikání. Veškeré plochy 
v obci jsou vyčerpány, lokalita Z5 je určena pro průmyslovou výrobu a lokalita Z6 pro 
zemědělskou výrobu. Zajištění nabídky pracovních příležitostí v místě a umožnění 
místním občanům, kteří mají o podnikání v obci zájem, je veřejným zájmem, který 
převyšuje potřebu ochrany z hlediska půdního fondu nevyužitelné plochy. 

Rozvojová plocha K1 je určena pro umístění veřejného prostranství, chodníku, 
který bude propojovat obce a zejména zastávku autobusu v obci Dubany. Z hlediska 
ochrany zdraví a bezpečnosti provozu jde o veřejný zájem, který převyšuje potřebu 
ochrany pásu zemědělského půdního fondu podél státní silnice.  

 

Zastavitelná území   

Celková plocha záboru ZPF pro obytnou funkci   5,2446 ha 
Celková plocha záboru ZPF pro výrobu               1,8803 ha 
   
Území přestavby 
Celková plocha záboru ZPF pro výrobu              0,2708 ha 
 
Výpis záboru dle kultur 
 

PLOCHA ZÁBOR LOUKA ORNÁ PŮDA 
Obytná     52446 17903 34543 
Výroba a průmysl  21511   2708 18803 

Celkem        73957 20611 53346 

louky 5 
lesní půda - 
vodní plochy 1 
zastavěné plochy 10 
ostatní plochy 29 
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E2 ZDŮVODNĚNÍ ZÁBORU ZPF 

 

Návrh rozvoje obce vychází územně prostorových podmínek a požadavků vlastníků 
pozemků.  

Počet obyvatel v dlouhodobém profilu je stagnující s výkyvy cca 10 osob. V posledních 
10-ti letech byla realizována výstavba domu pro seniory a 20 rodinných domů. Tato 
skutečnost se nepromítla do počtu obyvatel.  

V zastavěném území jsou prostorové rezervy pro výstavbu pouze v centru v rámci 
plochy smíšené SV na parcele č. 159/2, která by měla sloužit pro rozvoj podnikatelské 
činnosti.  

Navrženy k výstavbě jsou dvě zásadní rozvojové plochy převzaty z platného územního 
plánu. Jedná se o plochy Z2 a Z3. Lokality Z2 a Z3 jsou logickým doplněním stávající 
urbanistické struktury.  Jejich kapacita je 34 RD, tj. cca 102 obyvatel, tj. nárůst cca o 25%. 
V lokalitách byla již na základě stávajícího územního plánu provedena příprava výstavby. 
Lokalita Z1 je z větší části zastavěna rekreačními objekty.  

Navržené lokality kapacitně postačují na návrhové období 10-ti let s rezervou. Příprava 
lokalit je nutná komplexně v celém rozsahu, tak aby byla zajištěna návaznost prostorová a 
technická. Jednotlivé lokality jsou z hlediska možnosti realizace problematické. Variabilita 
návrhu by měla zajistit rozvojové možnosti obce na nejbližší období.  

V řešeném území se vyskytuje pouze půda vysoké třídy ochrany. Návrhem je zajištěna 
efektivní a logická návaznost na stávající obytnou zástavbu.  

 

E3 POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 
 
Pozemky určeně k plnění funkce lesa se v území nevyskytují.  
 

 
 
Navržené řešení v územním plánu je v souladu s požadavky na vyvážený rozvoj 

území. Vyhodnocení vlivů záměrů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo v rámci 
zadání územního plánu požadováno.  

 

 
 
Záležitosti nadmístního významu nejsou v územním plánu navrženy.  
 

 

I. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O 
VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ 
VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

J. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ 
NEJOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
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Námitky při projednání návrhu  ÚP dle § 52 Stavebního zákona 
 

Vyhodnocení námitek v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Čepí 

 
Podaná námitka č. 1 (doslovný přepis) 

Ing. Arnošt Pleskot 
Čepí 17, 533 32 Čepí 

podáno: 18.6.2015 

Námitka: 
1. Nesouhlasím s umístěním prvku ÚSES LBC 8 na pozemcích p.č. 183/5 a o.č.183/9 v mém 

vlastnictví. Požaduji, aby bylo LBC 8 posunuto východněji na pozemky p.č. 197,p.č.198/4, 
p.č.200 ve vlastnictví obce Čepí. 

Odůvodnění námitky: 

Vymezení plochy LBC 8 na mých pozemcích a změně jejich využití k jinému účelu než 
zemědělskému v navrhovaném ÚP považuji za zásah do svých vlastnických práv a svobod. Případná 
změna využití pozemků ohrožuje bez náhrady základní podstatu činnosti soukromého zemědělce, tedy 
obhospodařování zemědělské půdy, na kterém jsem existenčně závislý. Navíc posunutí směrem 
k silnici Čepí – Dubany dál od hlavní silnice Heřmanův Městec – Pardubice je logické, zvláště, když 
při tom bude využito i doporučení Státního pozemkového úřadu – budovat prvky ÚSES na obecních 
pozemcích. Zároveň si nejsem vědom toho, že by umístění výše uvedeného prvku ÚSES LBC bylo se 
mnou, jako účastníkem řízení (domnívám se, že vlastník dotčených pozemků je účastník řízení), 
projednáno při schválení. Plánu nebo projektu ekologické stability podle §5. odst.2 vyhlášky 
395/1992Sb.. Z tohoto důvodu jsem se nemohl k plánovanému umístění prvku ÚSES LBC 8 vyjádřit 
již při schvalování Plánu nebo projektu ekologické stability (je-li zpracován).  
2. Požaduji, aby v podmínkách využití ploch SX – plochy smíšené obytné-specifické byla 

vypuštěna v nepřípustném využití věta “objekty rekreace“ a požaduji, aby navrhované 
přípustné využití bylo doplněno o následující využití (ne pouze jako občanská vybavenost): 
• - poskytování služeb pro agroturistiku (ubytování, pohostinství, prodej farmářských 
produktů ze dvora, sportovní využití zvířat, zážitkové programy apod.) 

Odůvodnění námitky: 

Naše rodina se po generace zabývá zemědělstvím a má sídlo v rodinném statku čp.17 v obci Čepí 
nacházejícím se v návrhu ÚP v ploše SX. V této tradici chceme pokračovat a dále ji rozvíjet, což je 
v souladu, mimo jiné, s Programovým prohlášením vlády z 18.2.2014: Vláda vytvoří podmínky pro 
zvýšení soběstačnosti České republiky v základních zemědělských komoditách a to prostřednictvím 
takového nastavení podmínek v rámci reformované zemědělské politiky Evropské unie (SZP) a 
Program rozvoje venkova, které povede k rozvoji strukturálně vyváženého zemědělství a 
potravinářství v České republice. Vzhledem k požadavkům na diverzifikaci zemědělské výroby je jako 
jedna z možností udávána i agroturistika včetně poskytování souvisejících služeb. Proto žádám o výše 
uvedené rozšíření využití ploch SX v ploše pozemků a staveb v mém vlastnictví. Nevidím důvod proč 
mě a mojí rodinu omezovat v právu zemědělsky podnikat, Zásah do mých práv a práv mé rodiny 
spatřuji zejména omezováním možnosti využití rodinného statku čp.17 Čepí neuvedením výše 
uvedeného využití ploch SX v hlavním, popř., přípustném využití anebo jejich využití uvádět 
v nepřípustném využití.     

Návrh rozhodnutí: 

Námitce se vyhovuje 

K. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 
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1. Odůvodnění: 
Námitka byla konzultována s dotčeným orgánem (MmP – OŽP), který chrání veřejný zájem (resp. 
ochranu lokálního systému ekologické stability), a to za účasti projektanta Územního plánu Čepí a 
autorizovaného projektanta – specialisty na ÚSES. Na jednání bylo dohodnuto, že lze z návrhu 
vypustit lokální biocentrum LBC 8 a ponechat pouze stávající a navržený biokoridor.   
 

2. Odůvodnění: 
V platném Územním plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Čepí je pozemek stp.č. 2/1 k.ú. Čepí, kterého se 
námitka týká, veden jako smíšená zóna, ve které je výjimečně přípustná zemědělská výroba 
v omezeném rozsahu s pásmem hygienické ochrany nepřesahujícím hranice vlastního pozemku a 
kvalitní zoohygienou. Dále bylo ve vyhlášce č. 4/97 o závazných částech územního plánu obce Čepí 
navrženo vymístění živočišné výroby ze statku pana Pleskota, vč. silážních žlabů.  
V návrhu pořizovaného ÚP Čepí je pozemek vymezen jako plocha SX – plochy smíšené obytné – 
specifické. Tyto plochy jsou určeny pro nerušící výrobní činnost včetně výroby zemědělské, spojené 
s možností umístění bydlení. V těchto plochách je jako přípustné využití mimo jiné uvedeno 

• stávající živočišná i rostlinná výroba a skladování 

• občanské vybavení komerční – obchodní prodej, služby, 

proto lze konstatovat, že uvažovaný záměr vlastníka pozemku, provozovat služby pro agroturistiku, 
není v rozporu s přípustným využitím dané plochy.  
Z tohoto důvodu není námitek k doplnění přípustného využití plochy SX o služby pro agroturistiku a 
z nepřípustného využití vypustit „objekty rekreace“. 
 
 
Podaná námitka č. 2 (doslovný přepis) 

Denisa Kožená 
Češkova 677, 530 02 Pardubice 

podáno: 22.6.2015 

Námitka: 
Žádám o změnu zařazení pozemku parc.č. 35/9 do plochy k bydlení venkovského typu. 

Návrh rozhodnutí: 

Námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: 
Pozemek je v platném Územním plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Čepí součástí zastavěného území 
s funkčním využitím venkovské bydlení. V případě umisťování stavby RD na pp.č. 35/9 je nutné 
respektovat rozhledové poměry na křižovatce u východní strany pozemku. Pozemek bude proto 
vymezen částečně dle platného ÚPSÚ, avšak od křižovatky bude část pozemku vymezena jako 
soukromá zeleň (zahrada).   
 
 
Podaná námitka č. 3 (doslovný přepis) 

Michal Drenko Bc. 
Na Ležánkách 1860, 530 03 Pardubice 

podáno: 23.6.2015 

Námitka: 
Věc: Žádost o zúžení lokálního biokoridoru oproti stavu v nově navrhovaném Územním plánu pro 
obec Čepí na pozemcích parc.č. 22/5 západní pruh a dále pak parc.č. 94/1 

Dobrý den, 
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Podávám výše uvedenou žádost provedení výše uvedené změny v nově navrhovaném Územním plánu 
pro obec Čepí, neboť navrhovaný nový stav značně naruší (omezí) využití zmiňovaných pozemků 
v mém spoluvlastnictví (zastupuji a podávám tímto žádost za nás všechny vlastníky těchto uvedených 
pozemků) 

Na parc. č. 22/5 západní pruh je v novém ÚP navrhovaný lokální biokoridor v šířce cca od 8,5 do 
16 m oproti původnímu stavu od 4,5 do 11m. Žádám tedy alespoň zachování stávajícího stavu, spíše 
však ještě jeho zúžení na ½. Důvodem této žádosti je omezení plánovaného využití uvedené parcely 
viz. Územně plánovací informace příslušného stavebního úřadu ze dne 26/11/2014 přikládám v příloze 
č. 1. Naším záměrem je následující využití viz. dle nákresu kde je zakresleno plánované využití a jeho 
možné omezení tohoto využití novým ÚP přikládám v příloze č.2. 

Taktéž žádáme o upravení šířky lokálního biokoridoru na parc.č.  94/1 západní pruh a jeho zúžení na 
současný stav ze stejných důvodů plánovaného využití pozemku a jeho možného omezení využití jako 
na výše uvedeném pozemku v souvislosti s nově navrhovaným ÚP. 

K obojímu uvádíme poznámky jako např. že pokračující biokoridor stejně končí (je přerušen) v obci 
komunikací, na pozemku parc.č. 6/1 takřka lokální biokoridor neexistuje nebo je široký minimálně a 
najednou by měl být na našem pozemku v šířce až 16m apod. Takže proč by najednou mělo dojít na 
našem pozemku k jeho celkovému rozšíření, když současně jsou tyto pozemky plánované k výstavbě 
RD? 

Vše bylo taktéž konzultováno vč. Záměru využití se starostkou obce, příslušnou pracovnicí stavebního 
úřadu, p. Mudruňkou, všichni dle jejich vyjádření rozumí naší připomínce a doporučili nám podat tuto 
naší žádost. 

Děkujeme předem za případné zohlednění naší žádosti a její možné zapracování do nově 
navrhovaného ÚP. 

Návrh rozhodnutí: 

Námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že žadatelův záměr vznikl v době platnosti stávajícího ÚPSÚ Čepí a jeho záměr by 
byl nově vymezeným lokálním biokoridorem (jeho rozšířením) omezen, bude šíře lokálního 
biokoridoru ponechána v původní šířce dle platného ÚPSÚ Čepí. 
 
 
Podaná námitka č. 4 (doslovný přepis) 

Helena Boušová 
Čepí 10, 533 32 Čepí 

podáno: 24.6.2015 

Námitka: 

Pozemky včetně katastrálního území, kterých se námitka týká včetně uvedení vlastnického vztahu 
k pozemkům: 
KÚ Čepí, p.č. 134/1, p.č. 123, p.č.108/1 – u všech pozemků jediný vlastník 

Nesouhlasím s umístěním plochy NSpv (NSvz – návrh ÚP obsahuje obě varianty značení plochy) na 
svých pozemcích, která umožňuje mj. i výstavbu suchého poldru. 
Žádám, aby navržená plocha NSpv (NSvz) byla dále vedena jako plocha zemědělská (NZ). 

Odůvodnění námitky: 

V obci Čepí není vyhlášeno záplavové území, v návrhu ÚP nejsou navržena žádná veřejně prospěšná 
opatření. 

 Na veřejném projednání návrhu ÚP Čepí dne 17.6.2015 byla uvedena existence Studie odtokových 
poměrů Dubanka, která zahrnuje několik variant řešení protipovodňových opatření, ale v návrhu ÚP je 
uvedena pouze varianta výstavby suchého poldru (bez ohledu na finanční náročnost, na soukromé 
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vlastnictví pozemků). Dle mého názoru by měla být tato opatření přednostně umisťována na 
pozemcích státních nebo obecních. Studie odtokových poměrů Dubanka uvádí nutnost, pro zajištění 
protipovodňové ochrany, provést více navržených opatření, zejména zkapacitnění koryta potoka a 
přestavbu nekapacitního přemostění – nic z toho není do návrhu ÚP Čepí zahrnuto. 

Odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubic zastoupený p. O. Sigmundem netrvá na zahrnutí 
suchého poldru do návrhu UP a toto ponechává pouze na rozhodnutí zastupitelstva. 

Ze zasedání zastupitelstva obce Čepí konaného dne 22.6.2015 a ze slov MVDr. Dvořákové (starostky 
obce) jasně vyplynulo, že obec Čepí nemá v úmyslu suchý poldr realizovat – jedná se pouze o zákres 
do návrhu ÚP – tzn. alibismus na náklady vlastníků pozemků, neboť dojde k trvalému snížení tržní 
ceny zmíněných pozemků. 

Požádala jsem Obec Čepí o poskytnutí informací týkajících se návrhu ÚP, do doby podání této 
námitky jsem neobdržela odpověď. 

Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví mé rodiny již několik generací a jsou dlouhodobě využívány 
k zemědělským účelům.   

Návrh rozhodnutí: 

Námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že dotčený orgán ponechává rozhodnutí o umístění suchého poldru na 
zastupitelstvu obce a zastupitelstvo již netrvá na vymezení konkrétního místa pro suchý poldr, budou 
uvedené pozemky součástí plochy NZ -  plochy zemědělské, tak jak jsou vedeny v platném Územním 
plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Ćepí.  
Ve vymezených plochách NZ bude umožněna mimo jiné i výstavba vodohospodářských děl včetně 
suchého poldru.  
 

 
Podaná námitka č. 5 (doslovný přepis) 

Vladimír Komberec 
Čepí 50, 533 32 Čepí 

24.6.2015 

Námitka: 

1. 
Jako vlastník a spoluvlastník pozemků 182/1; 183/8 ; 183/11; 220 vedených na LV 41, LV 42 v 

k.ú. Čepí - viz. přílohy, dotčený návrhem řešení, podávám tímto v rámci veřejného projednání námitku 
proti umístění biokoridorů LBK 7 , LBK 10 , a biocentra LBC 8 na mojich pozemcích uvedených 
v návrhu ÚP k veřejnému projednání. 

Tento nesouhlas jsem vyjádřil písemně již dříve v lednu 2012 a na veřejných jednáních 
zastupitelstev obce Čepí v březnu 2014 a květnu 2014 a dále e-mailovou korespondencí v červenci, 
srpnu a září 2014 zaslanou na zainteresované osoby podílející se na vytváření ÚP Čepí: Ing. Miroslav 
Míča Odbor životního prostředí Magistrát města Pardubic, Ing. Ivo Grulich Odbor hlavního architekta 
Magistrát města Pardubic, Ing. Pavel Mudruňka Architektonický atelier Pardubice, Ing. Zuzana 
Baladová Palackého třída 292, MVDr. Zuzana Dvořáková starostka obce Čepí. Na poslední e-mail mě 
nikdo ani neodpověděl - viz. připojená příloha o odstranění zprávy bez přečtení od pana Grulicha. 

Krátká rekapitulace plynoucí z předchozí korespondence . 
Všichni z Vás zainteresovaných na ÚP Čepí, kteří jste mně odpověděli a někteří radši vůbec 

neodpověděli v rámci mého právoplatného nesouhlasu s umístěním prvků ÚSES na moje pozemky, 
bez mého souhlasu se odkazujete na to, že jste vše vytvořili podle platných zákonů a vyhlášek a tím 
považujete moje oprávněné námitky za vyřízené. Takto zřejmě odpovíte na všechny připomínky v 
rámci veřejného projednání ÚP Čepí a pokud ještě odpověď doplníte jistým § ze Správního řádu, že 
proti Vašemu opatření nelze podat opravný prostředek, tak splníte podmínky vytváření ÚP podle 
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Stavebního zákona, ale celé veřejné projednání včetně připomínek a nesouhlasů oprávněných osob k 
ÚP bude pouhou ztrátou času všech zúčastněných.  
 
2. 

Mapy v návrhu ÚP Čepí jsou podloženy pouze zjednodušenou katastrální mapou, kde nikdo z 
majitelů pozemků nepozná, kde přesně jsou jaké prvky zakreslené a jakou výměru na jakém pozemku 
zabírají. Od prosince 2014 je v k.ú. Čepí platná nová digitální mapa a některé pozemky byly 
přečíslovány. Přitom např. v návrhu ÚP uvádíte, že je nutné založit v lokalitě Hospodský nové 
biocentrum a na str.56 je uvedeno: z toho 5.8 ha je nutno založit na orné půdě formou zatravnění či 
zalesnění, ale na jakých číslech pozemků s jakou výměrou nikde uvedeno není. 

Odůvodnění námitky: 
Jak bylo dříve uvedeno, povinnost řídit se všemy zákony ČR platí pro všechny osoby při 

vytváření ÚP a to nejen Stavebním zákonem, Správním řádem, Informačním zákonem, Katastrálním 
zákonem a Ústavou ČR. Vlastnické právo je dáno Ústavou ČR, je to právo absolutní a 
vlastnickému právu odpovídá povinnost všech ostatních subjektů nerušit vlastníka ve 
výkonu jeho práva k věci „ vlastnictví zavazuje,, a Vy orgány územního plánování vytváříte 
navrhováním nových biokoridorů a biocenter na mojich pozemcích v návrhu ÚP Čepí změnu a tím 
omezujete moje vlastnická práva a s touto změnou já jako vlastník dotčených pozemků mám právo dle 
platných zákonů ČR nesouhlasit. Bez souhlasu vlastníků nelze nařídit realizaci prvků ÚSES. 

 
S nesouhlasem o umístění těchto prvků jsem nemusel dle stavebního zákonu čekat na veřejné 

projednání, ale využil jsem i dalšího oprávněného zákonného postupu a to je zapsání oprávněných 
požadavků do zápisu na veřejném jednání zastupitelstva obce Čepí, nebo písemnou formou na OÚ 
Čepí, jako zadavatele ÚP. Odpověď jsem však žádnou nedostal. 

 
Jak všichni víme, každý problém má více řešení. Proto jsem Vám všem zúčastněném v procesu 

přípravy ÚP Čepí navrhl již v minulém e-mailu posunutí nebo zrušení těchto prvků. Jestli si tyto prvky 
posunete ve všech plánech na jiné pozemky, nebo je zrušíte a nebo najdete jiné další vhodné řešení, to 
záleží pouze na Vás všech zainteresovaných zúčastněných osobách podílejících se na vytváření ÚP 
Čepí. Posunutí prvků ÚSES proveďte samozřejmě tak, aby byly splněny Vámi zmíněné 
legislativní předpisy a všechny platné zákony. Možnost posunutí je uvedena i v revizi 
lokálního ÚSES a vypracování plánu ÚSES vypracované projekcí zahradní a krajinnou v 
Brně. 

 
Žádný zákon Vám zainteresovaným osobám podílejících se na vytváření ÚP Čepí 

nenařizuje, že prvky ÚSES musí být tam, kde jste si je nakreslili a zároveň Vám žádný 
zákon nezakazuje posunutí nebo zrušení těchto prvků na mnou vlastněných pozemcích. 

 
Nikdo z Vás zainteresovaných na ÚP Čepí však neprovedl žádný krok tak, aby jste 

našli takové řešení, které bude v souladu s mým nesouhlasem a v souladu se všemi platnými 
zákony. Všichni uvádíte, že tento návrh zpracoval autorizovaný atelier zahradní a krajinné 
architektury - zřejmě paní ing. Baladová, která zpracovala ÚSES a která bohužel 
nereagovala na můj e-mail ze dne 8.7.2014, a návrh ÚP Čepí týkající se prvků ÚSES 
vychází z jejího plánu. 
 

Při vymezení a hodnocení územního systému ekologické stability krajiny došlo dle předpisu 
č.395 /1992 Sb. §5 odst. 2 k porušení platných právních předpisů. Opisuji doslovně platný předpis: 
Před schválením předkládá příslušný orgán ochrany přírody návrh plánu systému ekologické stability 
nebo zpracovaný projekt systému ekologické stability k posouzení a projednání dotčeným orgánům 
státní správy a účastníkům řízeni. 

 
Účastníkem řízení musí být samozřejmě všichni vlastníci dotčení navrhovaným řešením. 
Nejsem si vědom, že bych byl vyzván k účasti a stal se účastníkem takového projednání. Žádám 

Vás tímto o zaslání stanovisek účastníků tohoto řízení. 
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Z tohoto vyplývá, že ÚP Čepí není vytvářen dle všech platných právních předpisů, podotýkám 

všech a nejenom Stavebního zákona, na který se ve svých odpovědích většina z Vás zaměřuje. 
 
Jaké kroky provedete Vy všichni zainteresovaní na ÚP Čepí tak, aby jste našli takové řešení, 

které bude v souladu s mým nesouhlasem s umístěním biokoridorů LBK 7, LBK 10, a biocentra LBC 
8 uvedených v návrhu ÚP k veřejnému projednání a v souladu se všemi Vámi zmiňovanými platnými 
zákony. Tento nesouhlas jsem dle platných právních předpisů vyjádřil v dostatečném časovém 
předstihu i před veřejným projednáním ÚP Čepí, aby se nezdržovalo schválení ÚP, ale bohužel bez 
odezvy zainteresovaných osob. 
 

Navrhované řešení: 
Zahrnout do ÚP Čepí podané Námitky a ÚP schválit v co nejkratší do době (vytváří se cca 5 

let). 
Navrhované změny v krajině s prvky ÚSES zpracujte dle všech platných právních předpisů a 

tyto změny zaneste do budoucího návrhu ÚP Čepí. 
 
ÚP Čepí se vytváří od roku 2008 nebo 2010 (toto nevím přesně) a přesto jsou v návrhu ÚP Čepí 

ve verzi pro veřejné projednání 2014, zveřejněné na stránkách Magistrátu města Pardubice respektive 
Pardubického kraje chyby, jako jiné názvy obcí (např. Sezemice ). 

 
str,13 odst. 60 doplnit plochu SX 
str.31 odst. Bl ...která prochází 
str.32 ..„plocha změny v krajině K2 - má být K1 
str.33 ....ekonomické aktivity 
str.46 přeskočen bod 3. 
str.48 ....plocha  …..podmíněně 
str.51 ....venkovského typu. 
str.61 uveden 2x stejný text: Pro uvažovanou ……..ČSN 73 08 73, 
str.61 hodnoty tlaku vody 0.8 MPa - 2.8 MPa jsou ve skutečnosti l0x nižší. 
str.64 vedení VN3843 z rozvodny Opočínek vychází ve skutečnosti z rozvodny Tuněchody 
str.67 ....k příjmu v Sezemicích - Čepí 
str.67 u TV vysílání jsou uvedeny kanály z doby analogového vysíláním - od zavedení 
digitálního vysílání se vysílají na jiných kanálech Multiplexy  
str.71 Ve městě má být uvedeno V obci  
str.72....plánu města má být uvedeno obce 

 
Na veřejném projednání návrhu ÚP Čepí konaném dne 17.6.2015 v 15:00 hod. v Čepí mě bylo 

odpovězeno, že byly zkoumány jiné varianty umístění prvků ÚSES, pošlete mě prosím Vás zápis 
z tohoto jednání a výše zmíněné jiné varianty. 

Žádám Vás tímto o zapracování mojich požadavků do ÚP Čepí a konkrétní odpovědi na body č. 
1.  2. 

 
 
Přílohy k námitce 

1. Vymezené území dotčené námitkou: pozemky 182/1; 183/8; 183/11; 220 vedených na 
LV 41, LV42 v k.ú. Čepí-viz. přílohy, dotčené návrhem řešení ÚP Čepí tj. umístění 
biokoridorů LBK 7, LBK 10, a biocentra LBC 8 na mojich pozemcích. /příloha nebyla 
doložena/ 

2. Doklad o vlastnictví: LV 41, LV 42 v k.ú. Čepí 
3. Odpověď na e-mail odeslaný dne 3.9.2014 panu Grulichovi z e-mailové schránky, že 

byla dne 15.6.2015 zpráva odstraněna bez přečtení. 
4. Předpis č. 395/1992 Sb. se zvýrazněním §5 odst.2 předložení k posouzení a 

projednání s účastníky řízení. 
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Návrh rozhodnutí: 

Námitce se částečně vyhovuje 

V návrhu územního plánu bude vypuštěno lokální biocentrum LBC 8, zachován bude lokální 
biokoridor LBK 7 a LBK 10. 

Odůvodnění: 
Povinnou součástí územního plánu je dle stavebního zákona mimo jiné i vymezení prvků územního 
systému ekologické stability (ÚSES). Podkladem pro vymezení prvků ÚSES byl návrh lokálního 
územního systému ekologické stability, který zpracoval atelier Agroprojekt a který byl zapracován do 
návrhu Územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Čepí s upřesněním tras biokoridorů v roce 1997 
(samostatný výkres č. 9 LÚSES). Dalším podkladem byl dokument „Revize lokálního ÚSES a 
vypracování plánu ÚSES pro území obce s rozšířenou působností Pardubice“, který zpracovala 
společnost Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o. Brno v roce 2010. 
Uváděné biokoridory LBK 10 a LBK 7 nejsou nově vymezenými prvky ÚSES. Jak stávající LBK 10, 
tak navržená propojení (část LBK 10 a LBK 7) jsou vymezeny i ve stávajícím platném Územním 
plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Čepí. Nový ÚP dané podklady přebírá a upřesňuje. 

Námitka byla konzultována s dotčeným orgánem (MmP – OŽP), který chrání veřejný zájem (resp. 
ochranu lokálního systému ekologické stability), a to za účasti projektanta Územního plánu Čepí a 
autorizovaného projektanta – specialisty na ÚSES. Na jednání bylo dohodnuto, že lze z návrhu 
vypustit lokální biocentrum LBC 8 a ponechat pouze stávající a navržený biokoridor.   

Návrh ÚP Čepí je již projektantem zpracován nad platným digitálním mapovým podkladem.  

 

Objevené nedostatky v textové části projektant prověřil a možné nesrovnalosti upravil. 
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Stanoviska DO k návrhu rozhodnutí o podaných námitkách k ÚP Ćepí (veřejné jednání) 
 

Dotčený orgán Stanovisko (doslovný přepis)    Vyhodnocení stanoviska 

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

 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

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

ze dne 16.12.2015 

 

Projednávaný druh dokumentace: Návrh ÚP Čepí z hlediska návrhu 
rozhodnutí o podaných námitkách 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán dle 
ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o PO“), a dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona 
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše 
uvedenou dokumentaci předloženou dne 6.5.2015 a k této vydává 
v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle 
ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů 

souhlasné závazné stanovisko 

Poučení 
Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné 

odvolání. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu 
či doplnění návrhu rozhodnutí 
o námitkách  

3. Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje se sídlem 
v Pardubicích, Mezi Mosty 1793,  
530 02 Pardubice 

ze dne 27.11.2015 

 

Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem 
v Pardubicích k návrhu rozhodnutí o podaných námitkách v rámci 
veřejného projednání návrhu územního plánu obce Čepí 

Dne 19.11.2015 byla na Krajskou hygienickou stanici Pardubického 
kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen KHS) doručena žádost 
Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního architekta, o vyjádření k 
podaným námitkám v rámci veřejného projednání k návrhu územního 
plánu obce Čepí. 

KHS s vypořádáním námitek v rámci veřejného projednání návrhu ÚP 
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obce Čepí  s o u h l a s í. 

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a § 4 odst. 5 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění 
stanovené podmínky: 

KHS požaduje, aby byla funkce bydlení na p.p.č. 35/9 v k.ú. Čepí 
vypuštěna, a konstatuje, že vhodnější účel využití bude na plochu, 
která nevyžaduje ochranu před hlukem (lokalita se nachází v 
těsném kontaktu dopravního napojení, rovněž bude zatížena 
hlukem ze silniční dopravy a stacionárního zdroje v ploše s funkcí 
VLx). 

 
KHS se vyjádřila k návrhu územního plánu obce Čepí stanoviskem s č.j. 
KHSPA 6670/2015/HOK-Pce ze dne 18.6.2015, s podmínkami: 

1. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z2 vedena jako 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči 
průmyslové zóně nacházející se na východ od navržené lokality. 

2. KHS požaduje v další fázi (územní řízení, posuzování vlivů na 
životní prostředí, apod.) doložit dodržení platných hygienických limitů 
hluku z navržené lokality Z5 pro výrobu a skladování - lehký průmysl 
- specifický na hranicích stávajících i nově navržených nejbližších 
chráněných venkovních prostorů. 

3. KHS požaduje v další fázi (územní řízení, regulační plán, apod.) 
doložit dodržení platných hygienických limitů hluku z plochy Z6 na 
hranicích stávajících a nově navržených nejbližších chráněných 
venkovních prostorů. 

4. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z9 vedena jako 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči provozu 
na silniční komunikaci č. III/32229. KHS požaduje v další fázi řízení 
(územní, apod.) doložit nepřekročení platných hygienických limitů 
hluku z provozu na silniční komunikaci č. III/32229, na východní 
hranici lokality Z9. 

5. KHS požaduje v další fázi (územní řízení, posuzování vlivů na 
životní prostředí, apod.) doložit dodržení platných hygienických limitů 
hluku z navržené plochy přestavby P1 na hranicích nejbližších 
stávajících i nově navržených chráněných venkovních prostorů. Dále 
KHS požaduje, aby byla lokalita doplněna o pás ochranné a izolační 
zeleně směrem k nově navrženému a stávajícímu bydlení. 

 
 
 
 
 
- v platném ÚPSÚ Čepí je pozemek 
vymezen jako stávající plocha 
bydlení, je zaplocen a bez souhlasu 
vlastníka pozemku nelze 
bezdůvodně měnit funkční využití 
ploch (nyní PV – plochy veřejných 
prostranství); pozemek bude proto 
vrácen do původního vymezení 
(zóna bydlení) s úpravou, a to tak, 
že část pozemku od křižovatky na 
východní straně bude vymezena 
jako zeleň soukromá (zahrada)  
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Výše uvedené podmínky KHS zůstávají nadále v platnosti. 
 
V rámci veřejného projednání návrhu územního plánu obce Čepí bylo 
podáno 5 námitek.  
 
Námitka č. 1 

Pan Ing. Arnošt Pleskot požaduje, aby byla v podmínkách využití ploch 
SX - plochy smíšené obytné - specifické vypuštěna v nepřípustném 
využití věta „ objekty rekreace ". Dále požaduje, aby bylo zároveň 
navrhované přípustné využití doplněno o „poskytování služeb pro 
agroturistiku (ubytování, pohostinství, prodej farmářských produktů ze 
dvora, sportovní využití zvířat, zážitkové programy apod.) " 
Plochy s funkcí SX jsou v návrhu ÚP Čepí určeny pro nerušící výrobní 
činnost včetně výroby zemědělské, spojené s možností umístění 
bydlení. V těchto plochách je jako přípustné využití mimo jiné uvedeno - 
stávající živočišná i rostlinná výroba a skladování; občanské vybavení 
komerční - obchodní prodej, služby. Dle zastupitelstva obce Čepí lze 
konstatovat, že uvažovaný záměr vlastníka pozemku, provozovat služby 
pro agroturistiku, není v rozporu s přípustným využitím dané plochy, 
dojde k doplnění přípustného využití plochy SX o „služby pro 
agroturistiku" a z nepřípustného využití budou vypuštěny „ objekty 
rekreace". KHS s řešením námitky č. 1 souhlasí. 

 
Námitka č. 2 

Paní Denisa Kožená žádá o změnu zařazení p.p.č. 35/9 do plochy s 
funkcí BV (bydlení - v rodinných domech - venkovské). 
V blízkosti p.p.č. 35/9 se nachází stávající plocha s funkcí VLx (výroba a 
skladování - lehký průmysl specifický), vzdálenost od navržené plochy je 
cca 70 m. V regulativu pro plochu VLx je uvedeno: „Plochy výrobních 
areálů lehkého průmyslu, negativní vliv přesahující hranici vymezené 
funkční plochy. Umístění funkcí v lokalitě je podmíněno nepřekročením 
platných hygienických limitů hluku z navržené plochy na hranicích 
stávajících i navržených ploch chráněných venkovních prostorů." 
Lokalita tedy bude zatížena hlukem ze silniční dopravy a stacionárního 
zdroje. Z tohoto důvodu KHS požaduje, aby byla funkce bydlení na 
p.p.č. 35/9 v k.ú. Čepí vypuštěna, a konstatuje, že vhodnější účel 
využití bude na plochu, která nevyžaduje ochranu před hlukem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- vzato na vědomí 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vyhodnocení viz výše (úprava) 
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Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví KHS 
konstatuje, že ostatními podanými námitkami nejsou dotčeny zájmy 
chráněné orgány ochrany veřejného zdraví. 

Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje se sídlem 
v Pardubicích, Mezi Mosty 1793,  
530 02 Pardubice 

ze dne 18.1.2016 (dohoda) 

 

Sdělení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem 
v Pardubicích (dále jen „KHS") k chybnému zakreslení p.p.č. 35/9 
v rámci návrhu nového územního plánu obce Čepí 

V platném územním plánu obce Čepí (ze září 2001) je p.p.č. 35/9 
vymezena jako stávající plocha s funkcí BV (bydlení v rodinných 
domech - venkovské). 
V rámci zpracování návrhu nového územního plánu obce Čepí došlo 
k chybnému zakreslení p.p.č. 35/9. Zmíněný pozemek je zakreslen jako 
stabilizovaná plocha s funkcí PV (veřejná prostranství). Pozemek je 
oplocen a bez souhlasu vlastníka nelze bezdůvodně měnit funkční 
využití plochy, proto bude pozemek vrácen zpět do původního 
funkčního vymezení BV (bydlení v rodinných domech venkovské) 
s následující úpravou: východní část p.p.č. 35/9 bude vymezena 
jako plocha s funkcí ZS (zeleň soukromá) z důvodu ochrany před 
hlukem vůči stávající ploše výroby s funkcí VLx (výroba a 
skladování - lehký průmysl specifický, vzdálenost cca 70 m). 

KHS souhlasí s navrácením p.p.č. 35/9 do původního funkčního 
využití, i s navrženou úpravou výše zmíněného pozemku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vzato na vědomí 

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

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

 
 
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

 

 

6. Krajský úřad Pardubického kraje, 
odbor životního prostředí a 
zemědělství,  
Komenského náměstí 125,  
532 11 Pardubice 

ze dne 15.12.2015 

Stanovisko dotčených orgánů ve smyslu ust. § 53 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu odboru 
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického 
kraje k akci: „Návrh rozhodnutí o námitkách v rámci veřejného 
projednání návrhu územního plánu Čepí". 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard Pinkas)  
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 Podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. W) zákona č. 86/2002 Sb., o 
ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů v platném znění a 
souvisejících předpisů orgán ochrany ovzduší Krajského úřadu 
Pardubického kraje s předloženým návrhem rozhodnutí souhlasí.  

Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. Michal Pešata)  
Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění, do působnosti Krajského úřadu 
Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody, tj. územní systém 
ekologické stability (regionální a nadregionální úroveň), zvláště 
chráněná území (přírodní rezervace a přírodní památky), evropsky 
významné lokality, ptačí oblasti a přírodní parky, není k tomu, jakým 
způsobem byly vypořádány námitky a připomínky vznesené k návrhu 
územního námitek.  

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. 
Milan Boukal, Ph.D.)  
Z předloženého návrhu vyhodnocení připomínek vyplývá, že dojde 
k novým záborům zemědělské půdy nebo ke změnám funkčního využití 
ploch, k němuž v režimu projednání dle § 53 odst. 1 stavebního zákona 
nelze uplatnit stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF), v platném 
znění.  
K tomuto novému návrhu uplatní orgán OZPF krajského úřadu jakožto 
dotčený správní orgán dle § 17a písmene a) zákona stanovisko podle § 
5 odst. 2 zákona teprve na základě předložení vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení UPD na ZPF 
obsaženého v odůvodnění návrhu územního plánu v souladu s § 5 odst. 
1 zákona a přílohou č. 3 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti OZPF, v platném 
znění, tj. po doložení upravené textové, tabulkové a grafické části. 

Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana Klapková)  
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, nemáme připomínky k dokumentu „Návrh rozhodnutí 
o námitkách v rámci veřejného projednání návrhu územního plánu 
Čepí“.  

- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu 
či doplnění návrhu rozhodnutí 
o námitkách  
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu 
či doplnění návrhu rozhodnutí 
o námitkách 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu 
či doplnění návrhu rozhodnutí 
o námitkách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu 
či doplnění návrhu rozhodnutí 
o námitkách  
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7. Magistrát města Pardubic,  
odbor dopravy,  
náměstí Republiky 12, 
530 21 Pardubice 

 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

8. Magistrát města Pardubic,  
odbor správních agend,  
Pernštýnské náměstí 1, 
530 21 Pardubice 

ze dne 3.12.2015   

 

Stanovisko k návrhu rozhodnutí o podaných námitkách k návrhu 
územního plánu Čepí. 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové 
péče, jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče, k 
žádosti Magistrátu města Pardubic OHA-ÚÚP, čj. MmP 70170/2015 ze 
dne 19.11.2015, o stanovisko k podaným námitkám v rámci veřejného 
projednání návrhu územního plánu Čepí, sděluje toto stanovisko: 

Územní plán Čepí vychází z posouzeného návrhu zadání, ke kterému 
vydal příslušný orgán státní památkové péče stanovisko pod čj. MmP 
67392/2009 ze dne 14. 1. 2010, následného společného jednání 
posouzeného stanoviskem čj. MmP 800/2011 ze dne 7. 1. 2011 a 
vlastního řízení čj. MmP 28018/2015 ze dne 1.6.2015. Územní plán není 
v rozporu s požadavky na ochranu zájmů státní památkové péče. 

Podané námitky vlastníků pozemků na řešeném území v rámci 
veřejného projednání se týkají funkčního uspořádání ploch, svým 
obsahem se nedotýkají zájmů státní památkové péče. K návrhu na jejich 
vypořádání proto nemáme připomínky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu 
či doplnění návrhu rozhodnutí 
o námitkách 

9. Magistrát města Pardubic,  
odbor životního prostředí,  
Štrossova 44, 530 21 Pardubice 

ze dne 31.12.2015  

(došlo po termínu) 

Společné vyjádření odboru životního prostředí k návrhu Územního 
plánu Čepí z hlediska návrhu rozhodnutí o podaných námitkách. 

Oddělení odpadů a ovzduší: 
Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů nemáme 
k předloženému návrhu rozhodnutí o podaných námitkách žádné 
připomínky. 

Oddělení ochrany přírody: 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění nemáme k návrhu rozhodnutí o podaných námitkách 
žádné připomínky. 

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme připomínky. 

 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu 
či doplnění návrhu rozhodnutí 
o námitkách 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu 
či doplnění návrhu rozhodnutí 
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Z hlediska zák.č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu 
je kompetentní Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ.  

Oddělení vodního hospodářství: 
Požadujeme respektovat aktualizovaný PRVK Pardubického kraje. 

 

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. 

o námitkách 
 
 

- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu 
či doplnění návrhu rozhodnutí 
o námitkách 
 
- vzato na vědomí 
 

10. Ministerstvo dopravy ČR,  
nábřeží L. Svobody 1222/22,  
110 15 Praha 1 

 
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

12. Ministerstvo zdravotnictví, 
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

13. Státní pozemkový úřad, oddělení 
správy vodohospodářských děl 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha  

ze dne 1.12.2015 
 
 
 
 
 
 

 

Vyjádření k návrhu rozhodnutí o podaných námitkách pro Územní 
plán Čepí 
Dne 19.11.2015 jsme obdrželi oznámení o zahájení řízení o územním 
plánu obce Čepí. 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 
Projednávané námitky se netýkají zájmů SPÚ – OSVD a z tohoto 
důvodu nemáme k vydání rozhodnutí o podaných námitkách žádných 
připomínek. 

Toto stanovisko je vydáno za SPÚ, oddělení správy vodohospodářských 
děl z titulu vlastníka technické infrastruktury (staveb 
k vodohospodářským melioracím). 

 

 

 
 

- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu 
či doplnění návrhu rozhodnutí 
o námitkách 

 

14. Ministerstvo životního prostředí, 
pracoviště Hradec Králové 
Resslova 1229/2A, 
500 02 Hradec Králové 

Návrh rozhodnutí o námitkách k územnímu plánu obce Čepí – 
stanovisko dotčeného orgánu 

K návrhu rozhodnutí o námitkách k územnímu plánu obce Čepí 
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ze dne 23.11.2015 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 Čepí je evidováno 
výhradní ložisko cihlářské suroviny Čepí1, č. 3049301, a bylo zde 
stanoveno chráněné ložiskové území Ćepí, č. 04930000, a chráněné 
ložiskové území Dubany, č. 04930101. 

 

- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu 
či doplnění návrhu rozhodnutí 
o námitkách 

15. Obvodní báňský úřad pro území 
krajů Královéhradeckého a 
Pardubického 
Wonkova 1142/1, Hradec Králové  
500 02 

ze dne 4.12.2015 

 

Vyjádření k návrhu územního plánu 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického obdržel pod č.j. MmP 70170/2015 Vaši žádost o vyjádření 
k návrhu územního plánu Čepí z hlediska návrhu rozhodnutí 
o podaných námitkách v rámci veřejného projednávání. 

Zdejší úřad se v minulosti k navrhovanému územnímu plánu několikrát 
vyjadřoval, poslední vyjádření Vám bylo zasláno pod č.j. 
SBS/14203/2015/OBÚ-09/1, kde byl uveden náš požadavek 
v souvislosti s chráněným ložiskovým územím, které zčásti zasahuje do 
území řešeného územní. 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického se odvolává na toto své stanovisko, na kterém trvá, a 
zároveň sděluje, že k návrhu rozhodnutí o podaných námitkách nemá 
připomínek. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu 
či doplnění návrhu rozhodnutí 
o námitkách 

16. Ministerstvo obrany ČR,  
Sekce ekonomická a majetková MO 
Odbor ochrany územních zájmů a 
řízení programů nemovité 
infrastruktury, oddělení ochrany 
územních zájmů Pardubice  
Teplého 1899, 530 02 Pardubice 

ze dne 1.12.2015  

Věc: „Stanovisko k návrhu ÚP Čepí z hlediska návrhu rozhodnutí 
o podaných námitkách v rámci veřejného projednání" 

K čj. MmP 70170/2015 z 19.11.2015 

Jako dotčený orgán státní správy na základě zák. č. 222/1999 Sb. 
o zajišťování obrany České republiky, v y d á v á Česká republika - 
Ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra 
obrany ze dne 11. září 2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 
219/2000 Sb. vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, 
Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité 
infrastruktury, Sekce ekonomické a majetkové, Bc. Pavla Hromádková, 
se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice, v souladu s § 175 zák. č. 
183/2006 Sb. (stavebního zákona), následující stanovisko: 

Naše stanovisko čj. 2837/05280-ÚP/2013-1420 ze dne 2.5.2013 k 
územnímu plánu Čepí zůstává v platnosti. K předloženému 
vyhodnocení nemáme připomínek. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu 
či doplnění návrhu rozhodnutí 
o námitkách 
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17. Krajský úřad Pardubického kraje, 
odbor rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu 
Komenského náměstí 125, 
532 11 Pardubice 

ze dne 2.12.2015 

Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu 
Čepí  

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního 
ruchu a sportu (dále jen krajský úřad) obdržel dne 19. 11. 2015 žádost o 
vydání stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Čepí.  

Krajský úřad dle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
sděluje jako nadřízený orgán následující stanovisko.  
Předložený návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Čepí není v rozporu s 
Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 1 a 
není v rozporu se stanovenými zásadami, úkoly a záměry, které 
vyplývají ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění 
aktualizace č. 1. 

Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek neobsahuje 
úkoly směřující k prověření a k vymezení nových záměrů nadmístního 
významu a nemá vliv na koordinaci širších územních vztahů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu 
či doplnění návrhu rozhodnutí 
o námitkách  

 

 
Zpracoval dne 8.1.2016: Magistrát města Pardubice, jako pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Čepí 
 

 

 

 

 
…………………………..            ………………………….. 
          pořizovatel                                určený zastupitel  
                                                                                                                                                                           MVDr. Zuzana Dvořáková, starostka 
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Vyhodnocení námitek v rámci opakovaného veřejného projednání návrhu  

ÚP Čepí 
 

Podaná námitka č. 1 (doslovný přepis) 
 
Vladimír Komberec 
Čepí 50, 533 32 Čepí 

25.4.2015 

Námitka: 

Jako vlastník a spoluvlastník pozemků 182/1; 183/8 ; 183/11; 220 vedených na LV 41, LV 42 v k.ú. 
Čepí - viz. přílohy, dotčený návrhem řešení, podávám tímto v rámci opakovaného veřejného 
projednání námitku proti umístění biokoridorů LBK 7 a LBK 10 na mojich pozemcích uvedených 
v návrhu ÚP Čepí k opakovanému veřejnému projednání. 

Tento nesouhlas jsem vyjádřil písemně již dříve, v lednu 2012 a na veřejných jednáních zastupitelstev 
obce Čepí v březnu 2014 a květnu 2014 a dále e-mailovou korespondencí v červenci, srpnu a září 2014 
zaslanou na zainteresované osoby podílející se na vytváření ÚP Čepí: Ing. Miroslav Míča Odbor 
životního prostředí Magistrát města Pardubic, Ing. Ivo Grulich Odbor hlavního architekta Magistrát 
města Pardubic, Ing. Pavel Mudruňka Architektonický atelier Pardubice, Ing. Zuzana Baladová 
Palackého třída 292, MVDr. Zuzana Dvořáková starostka obce Čepí, na veřejném projednání ÚP Čepí 
konaném dne 17.6.2015 a v námitce podané dne 23.6.2015. 
 
Nejdříve k vašemu vyjádření napsanému, jako odpověď na mou námitku podanou k veřejnému 
projednání návrhu ÚP zaslanou dne 23.6.2015, kde jsem v přílohách pod bodem č. 1 uvedl 

  
1. Vymezené území dotčené námitkou: pozemky 182/1; 183/8 ; 183/11; 220 vedených na LV 

41, LV 42 v k.ú. Čepí - viz. přílohy, dotčené návrhem řešení ÚP Čepí tj. umístění 
biokoridorů LBK 7 , LBK 10 , a biocentra LBC 8 na mojich pozemcích. 

Vy jste modrým písmem doplnili /příloha nebyla doložena/ pokud tedy napíšu viz. přílohy,  dotčené 
návrhem řešení ÚP Čepí, jedná se tedy o přílohy ÚP Čepí. Nedílnou součástí ÚP Čepí jsou přílohy. 
Vymezené území dotčené námitkou, biokoridorů LBK 7 a LBK 10 je právě tedy na přílohách ÚP Čepí 
tj. na výkresech nazvaných např. Hlavní výkres, Koordinační výkres atd. a tyto výkresy vám snad 
nemusím tisknout a dokládat. 

Vámi napsaný návrh rozhodnutí a odůvodněný k mé výše zmíněné námitce je 
z vaší strany nepodložen platnými právními předpisy a z toho důvodu je 
neplatný. 
---- v první větě odůvodnění píšete opsáno doslovně : Povinnou součástí územního plánu je dle 
stavebního zákona mimo jiné i vymezení prvků ÚSES. - sdělte mně, v jakém § je ve vámi uvedeném 
stavebním zákonu tato citace uvedena. 

---- ve druhé větě Odůvodnění píšete opsáno doslovně: Podkladem pro vymezení prvků ÚSES byl 
návrh lokálního územního systému ekologické stability, který zpracoval Agroprojekt atd. ( celý 
odstavec ) 

 
Odůvodnění námitky: 

Doporučuji vedoucímu Odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic, a vedoucímu odboru 
hlavního architekta Magistrátu města Pardubic si znovu a důkladně přečíst moji námitku k veřejnému 
projednání ÚP Čepí konaném dne 17.6.2015 podanou dne 23.6.2015 a vaše Odůvodnění k námitce. 
V námitce jsem vás upozornil na porušení vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí ustanovení 
zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. 
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Při vymezení a hodnocení územního systému ekologické stability krajiny došlo dle předpisu č. 
395/1992 Sb. §5 odst. 2 k porušení platných právních předpisů. Opisuji doslovně platný předpis: 
Před schválením předkládá příslušný orgán ochrany přírody návrh plánu systému ekologické 

stability nebo zpracovaný projekt systému ekologické stability k posouzení a projednání dotčeným 

orgánům státní správy a účastníkům řízení.  
 
Pokud je v uvedené vyhlášce uvedeno před schválením předložit návrh plánu účastníkům řízení – tedy 
i vlastníkům dotčených pozemků, vlastníky pozemků nikdo neoslovil, vedoucí Odboru životního 
prostředí Magistrátu města Pardubic, a vedoucí odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic 
tuto podmínku vědomě porušili ( viz. předchozí korespondence ) tak právě z tohoto důvodu jsou 
veškeré plány ÚSES a revize ÚSES od doby účinnosti tohoto zákona provedeny v rozporu s platnými 
právními předpisy – tedy neplatné a projektant vytvářející ÚP Čepí díky vašemu obcházení 
platných právních předpisů nemusí žádné prvky ÚSES do ÚP Čepí zahrnovat. 
 
Dle vašich vyjádření se chybně domníváte, že účastníkem řízení nemusí být vlastník pozemků. 
V zákonu č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny je v §59 – zajištění pozemků k tvorbě systému 
ekologické stability v odst. 1 napsáno – opisuji doslovně: k zajištění podmínek pro vytváření systému 
ekologické stability se v dohodě s vlastníkem pozemku uskuteční opatření, projekty a plány. Dále je 
v tomto zákonu č. 114/1992 Sb. §72 – právo na informace v ochraně přírody a krajiny napsáno – 
opisuji doslovně: orgány, které vykonávají státní správu v ochraně přírody podle tohoto zákona a 
prováděcích předpisů, jsou povinny v rozsahu své působnosti vést přehled informací, který obsahuje 
zejména: odst. d – všechny písemné a jiné podklady pro vydaná rozhodnutí.  
 

Žádám vás tímto o zaslání dohod s vlastníky pozemků dotčených vámi 
zmíněnými plány ÚSES. ( mluvil jsem s několika vlastníky pozemků, ale nikdo si není 
vědom, že by ho někdo s tímto záměrem oslovil a vlastníci pozemků v k.ú. Čepí mající 
bydliště v jiných obcích nemají ani tušení, že se na jejich pozemcích chystá změna 
v územním plánu Čepí ). Dle výše zmíněného zákona jste povinny vést všechny písemné 
podklady.  
 
---- ve čtvrté větě Odůvodnění píšete opsáno doslovně: Uváděné biokoridory LBK 10 a LBK 
7 nejsou nově vymezenými prvky ÚSES. Jak stávající LBK 10, tak navržená propojení ( část 
LBK10 a LBK 7 ) jsou vymezeny i ve stávajícím platném Územním plánu sídelního útvaru 
(ÚPSÚ) Čepí. Nový ÚP dané podklady přebírá a upřesňuje. Toto odůvodnění není 
pravdivé – stačí si vedle sebe položit výkresy, které jsou vedeny jako přílohy současně 
platného ÚP Čepí a nově projednávaného ÚP Čepí. Jedná se výkresy nazvané např. Hlavní 
výkres. Koordinační výkres atd. a tyto výkresy vám snad nemusím tisknout a dokládat. 
Důkazem je i skutečnost, že pan projektant vytvářející nový ÚP Ćepí nakreslil zřetelně 
stávající biokoridory zelenou barvou a nově navrhované biokoridory barvou červenou.   
 

V posledním odstavci Odůvodnění píšete opsáno doslovně: Námitka byla konzultována 
s dotčeným orgánem (MmP – OŽP), který chrání veřejný zájem ( resp. Ochranu lokálního 
systému ekologické stability), a to za účasti projektanta Územního plánu Čepí a 
autorizovaného projektanta – specialisty na ÚSES. Právě tento dotčený orgán (MmP – OŽP) 
a autorizovaný projektant – specialista na ÚSES by se měli řídit platnými zákony, na které 
jsem je upozornil již dříve a to zejména zákonem č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a 
krajiny, kde je uvedeno, že se v dohodě s vlastníkem pozemku uskuteční opatření, projekty 
a plány a vyhláškou, kterou se provádí zákon tj. vyhláška č. 395/1992 Sb. Jak jsem již dříve 
uvedl veškeré vámi vyhotovené projekty a plány ÚSES byly vyhotoveny bez dohod 
s vlastníky pozemků a jsou tedy v rozporu s platnými právními předpisy a nemůžete tedy 

projektanta vytvářejícího ÚP Čepí svazovat s těmito plány ÚSES. Z výše uvedených 
důkazů právě tento orgán MmP – OŽP zavinil svým postupem 
provedeným v rozporu s platnými právními předpisy zcela zbytečné 
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protahování procesu schvalování ÚP Čepí – plýtvání finančních 
prostředků a ztrátu času všech zúčastněných v celém procesu schvalování 
ÚP Čepí a měl by z toho vyvodit osobní zodpovědnost. 

 

Povinnost řídit se všemi zákony ČR platí pro všechny osoby při vytváření ÚP a právě vy dotčený 
orgán (MmP – OŽP) a orgán územního plánování porušujete dle výše uvedených skutečností platné 
zákony – vědomé porušování zákonů je trestné ( již dříve jsem vás na to upozornil) a tuto skutečnost 
zajisté vedoucí výše zmíněných odborů MmP znají. 

 
Z výše zmíněných důvodů posílám tuto námitku přímo vedoucím jednotlivých odborů a jejich 
nadřízenému tajemníkovi MmP, který může vše nechat posoudit právnímu oddělení a učinit případná 
rozhodnutí. Pouze upozorňuji na skutečnost, že příslušný správní soud se řídí platnými zákony a 
důkazy k prokázání tvrzení. 

 
V prohlášení Ústavního soudu se k prvkům ÚSES uvádí: opsáno doslovně: jako vlastník pozemků 

jsem omezen v možném budoucím využití pozemků a právě z tohoto důvodů nesouhlasím s umístěním 
prvků ÚSES na mojich pozemcích.  

Tento nesouhlas jsem dle platných právních předpisů vyjádřil v dostatečném časovém předstihu 
i před veřejným projednáním ÚP Čepí, aby se nezdržovalo schválení ÚP Čepí, ale bohužel to 
bylo vždy zamítnuto ze strany vedoucího odboru životního prostředí MmP. 

 
Území dotčené námitkou – LBK7 a LBK10 vyznačeno v koordinačním výkresu červeně a 
nakreslených na mojich pozemcích v k.ú. Čepí pod čísly 182/1 ; 183/8 ; 183/11 ; 220. 
Pro všechny vlastníky je důležité znát zakreslenou šířku a výměru prvků ÚSES na jednotlivých 
pozemcích.  
 
Už pouze podotýkám, jak důkladně si ÚP Čepí přečetla určená zastupitelka obce Čepí starostka paní 
Mvdr. Dvořáková, když na poslední straně opravovaného ÚP Čepí nechala předepsanou původní 
místostarostku a od voleb uskutečněných před 2 roky vykonává funkci v obci místostarosta. 
 

Žádám Vás tímto o zapracování mojich požadavků do ÚP Čepí 
 
Dále žádám o vaše odpovědi dle Správního řádu. 
 
Dále žádám o nahrání zvukových záznamů, na přiložená DVD, pořízených na veřejném projednání ÚP 
Čepí konaném dne 17.6.2015 a na opakovaném veřejném projednání konaném dne 20.4.2016. 
 
Přílohy k námitce 

Doklad o vlastnictví : LV 41, LV 42 v k.ú. Čepí – doklady byly předloženy v námitce zaslané dne 
23.06.2015 
 
2x DVD na nahrání zvukových záznamů ( pouze pro odbor hlavního architekta ) 

 

Návrh rozhodnutí: 

Námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

V podané námitce v rámci veřejného projednání bylo pořizovatelem modře doplněno, že příloha 
nebyla doložena, neboť byla uvedena pouze ve výčtu příloh. V případě, že se namítající odvolával na 
územní plán, mohl uvést např.: viz hlavní nebo koordinační výkres. Z textu nebylo patrné, o jakou 
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přílohu se jedná. Územní plán má dvě části: textovou a grafickou (výkresovou) část, nejedná se tedy 
o přílohy.  

 
Součástí územního plánování jsou dle stavebního zákona (zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění) cíle a 
úkoly územního plánování, konkrétně § 18 odst. (3), (4) a § 19 odst. (1). Sem lze zahrnout mimo jiné i 
vymezení prvků územního systému ekologické stability (ÚSES). Ve vyhlášce č. 500/2006 Sb. § 13 
odst. (1) se uvádí: Územní plán obsahuje textovou a grafickou část. Obsah územního plánu, včetně 
jeho odůvodnění je stanoven v příloze č. 7. V této příloze k vyhlášce č. 500/2006 Sb. je v odst. (1) 
písm. e) mimo jiné uvedeno i vymezení územního systému ekologické stability. Další metodickou 
pomůckou v problematice územních systému ekologické stability je mimo jiné věstník Ministerstva 
životného prostředí ze srpna 2012, kde se např. na str. 16 uvádí, že: Ve smyslu stávající úpravy 
stavebního zákona má být takto zpracovaný plán ÚSES poskytnut do územně analytických podkladů 
obcí, nad rámec požadavků vyhlášky č. 500/2006 Sb., ale ve vazbě na ustanovení § 29 odst. 4 
stavebního zákona (po novelizaci stavebního zákona odst. 3) též do ÚAP krajů, za účelem jeho 
vymezení v rámci pořízení či aktualizace ÚPD obcí či krajů. 
Podklady, které byly projektantem použity pro vymezení prvků ÚSES, byly zmíněny v odůvodnění 
návrhu rozhodnutí o podané námitce pana Komberce v rámci 1. veřejného projednání návrhu ÚP Čepí.  
Územní plán dané podklady přebírá a zpřesňuje. Úprava trasy biokoridoru LBK 10 (napojení na 
sousední katastr Dubany) je provedena oproti původnímu vymezení z důvodu funkčnosti. Na katastru 
obce Dubany se v původně navrženém vymezení biokoridoru nachází zastavěné území (stávající 
zástavba) a zastavitelné rozvojové plochy. Vzhledem k tomu, že ÚP Dubany byl vydán již v červnu 
2014, je nutné s ním ÚP Čepí koordinovat.  

Námitka byla, za účasti projektanta Územního plánu Čepí, opět konzultována s dotčeným orgánem 
(MmP – OŽP a KrÚ - OŽPZ), který chrání veřejný zájem (resp. ochranu územního systému 
ekologické stability). Na jednání bylo konstatováno, že jak už bylo dříve dohodnuto, lze z návrhu 
vypustit lokální biocentrum LBC 8, avšak je nutné ponechat stávající a navržený biokoridor (LBK 10, 
LBK 7) a umožnit jejich funkčnost - propojení.   

Ohledně § 5 odst. 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb. podal vysvětlení dotčený orgán (MmP – OŽP), který jej 
zaslal namítajícímu a je i přílohou tohoto vyhodnocení. Vzhledem k tomu, že se v rámci územního 
plánu jedná pouze o plán ÚSES nikoliv o konkrétní prováděcí projekt, projednává se tento plán 
v rámci pořizování územního plánu, tedy dle §§ 47 – 54 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění 
(stavební zákon). V tomto případě byl namítající od počátku pořizování územního plánu seznamován 
s jednotlivými etapami projednávání, a to vždy v souladu s uvedenými ustanoveními stavebního 
zákona, o čemž svědčí i jeho podávané připomínky a námitky. Nelze tedy hovořit o obcházení 
platných právních předpisů.  

Jak v původním Územním plánu sídelního útvaru Čepí (ÚPSÚ), tak i v nově pořizovaném Územním 
plánu Čepí (ÚP) jsou biokoridory označeny zeleně a červeně. Již dříve bylo na veřejných jednáních 
vysvětleno, že se nejedná o rozlišení stávajících a nově navržených koridorů, ale o jejich funkčnost 
(funkční jsou značeny zeleně, nefunkční červeně). Nefunkční koridory se mohou stát funkčními na 
základě zpracovaného konkrétního projektu ÚSES, který pak musí být s vlastníky pozemků projednán. 

Uvedené pozemky p.č. 182/1, 183/8, 183/11 a 220 k.ú. Čepí, dotčené vymezeným ÚSES, lze 
vlastníkem využívat nadále stejným způsobem jako doposud. Případné omezení by mohlo nastat např. 
zpracováním podrobnější dokumentace (vlastní projekt ÚSES), avšak tento projekt nelze realizovat 
bez projednání s vlastníkem pozemků.  

 

Sdělení dotčeného orgánu (MmP – OŽP) přiloženo níže: 
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/ V Pardubicích dne 4.5.2016 
 

Věc: Námitka v opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP Čepí 
 

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí (dále jen „MmP OŽP") dne 27.4.2016 obdržel 
vaši námitku vznesenou v rámci opakovaného projednání návrhu ÚP Čepí. Jako vlastník pozemků 
182/1, 183/8, 183/11 a 220 v k.ú. Čepí nesouhlasíte s umístěním biokoridorů LBK 7 a LBK 10 na 
vašich pozemcích. 
K jednotlivým bodům vaši námitky MmP OŽP vám sdělujeme následující: 

1) Při vymezení a hodnocení systému ekologické stability krajiny došlo dle předpisu č. 
395/1992 Sb. § 5 odst. 2 (dále jen „vyhláška") k porušení platných právních předpisů. 
Opisuji doslovně platný předpis: Před schválením předkládá příslušný orgán ochrany 
přírody návrh plánu systému ekologické stability nebo zpracovaný projekt ekologické 
stability k posouzení a projednání dotčeným orgánům státní správy a účastníkům řízení. 
Dle vašeho tvrzení vlastníky pozemků nikdo neoslovil a projektant vytvářející ÚP Čepí 
díky obcházení platných předpisů nemusí žádné prvky ÚSES do ÚP Čepí zahrnovat. 
MmP OŽP: Dle § 4 odst. 3 výše uvedené vyhlášky zpracování plánů nebo projektů ÚSES 
provádějí odborně způsobilé osoby. Plán sytému ekologické stability je nezbytným podkladem 
územních plánů, provádění pozemkových úprav apod. Plán systému ekologické stability nebo 
projekt systému ekologické stability schvalují příslušné orgány územního plánování. 
Vzhledem k tomu, že návrh územního plánu (dále jen „ÚP") je dokumentace, která řeší 
rozsáhlé území s velkým počtem vlastníků oznamuje orgán územního plánování návrh ÚP, 
jehož součástí je I plán ÚSES účastníkům řízení veřejnou vyhláškou, nikoliv jednotlivě. 
V tomto případě se prozatím jedná o plán ÚSES jako součást návrhu ÚP, se kterým jste byl od 
začátku projednání touto formou v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 vyhlášky seznámen. 
Mimo jiné vaše reakce na návrh ÚP při veřejném projednávání je toho důkazem. 

2) Dle vašich vyjádření se chybně domníváte, že účastníkem řízení nemusí být vlastník 
pozemků. V zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon") je 
v § 59 – zajištění pozemků k tvorbě systémů ekologické stability v odst. 1 napsáno - 
opisuji doslovně: k zajištění podmínek pro vytváření systémů ekologické stability se 
v dohodě s vlastníkem pozemku uskuteční opatření, projekty a plány. Dále je v tomto 
zákoně v § 72 - právo na informace v ochraně přírody a krajiny napsáno - opisuji 
doslovně: orgány, které vykonávají státní správu v ochraně podle tohoto zákona a 
prováděcích předpisů, jsou povinny v rozsahu své působnosti vést přehled informací, 
který obsahuje zejména: odst. d) - všechny písemné a jiné podklady pro vydaná 
rozhodnutí. 
MmP OŽP: Dle § 4 odst. 1 zákona je vymezení systému ekologické stability, zajišťujícího 
uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivého působení na okolní části krajiny a na 
vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Jeho hodnocení provádějí orgány 
územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, orgány 
ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství. Ochrana systému 
ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ, 
jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci, obce i stát. Z výše 
uvedeného vyplývá, že vlastník pozemků nemůže být vyjmut z procesu řízení. V návrhu ÚP 
se jedná o vymezení ÚSES, jako jeho součást nikoliv o konkrétní projekt ÚSES. Vzhledem 
k tomu, že se nejedná o správní řízení orgánu ochrany přírody na konkrétní řešení projektu 
ÚSES, orgán ochrany přírody neuzavírá žádnou dohodu s vlastníkem. Tím však není řečeno, 
že vlastník pozemku bude při projednání projektu ÚSES z řízení vyloučen. Zároveň 
podotýkáme, že vlastník pozemků byl se všemi podklady ke schválení návrhu ÚP seznámen 
v souladu splatnou legislativou. 

3) Uváděné biokoridory LBK 10 a LBK 7 nejsou nově vymezenými prvky ÚSES. Jak 
stávající LBK 10, tak navržené propojení (část LBK 10 a LBK 7) jsou vymezeny i ve 
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stávajícím Územním plánu sídelního útvaru Čepí. Nový ÚP dané podklady přebírá a 
upřesňuje. Toto odůvodně není pravdivé - stačí si vedle sebe položit výkresy, které jsou 
vedeny, jako přílohy současně platného ÚP Čepí a nově projednávaného ÚP Čepí. 
Důkazem je i skutečnost, že pan projektant vytvářející nový ÚP Čepí nakreslil zřetelně 
stávající biokoridory zelenou barvou a nově navrhované biokoridory barvou červenou. 
MmP OŽP: V tomto případě jde o nepochopení barevného označení prvků ÚSES. Jak 
v původním, tak v novém ÚP Čepí byly biokoridory označeny zeleně a červeně. Důvodem 
barevného rozlišení není rozlišení stávajících a nově navrhovaných biokoridorů, ale jejich 
funkčnosti. Funkční biokoridorů (označeny zeleně) a nefunkční (označeny červeně). 
Nefunkční biokoridory se mohou stát funkčními například doplněním výsadeb dřevin na 
základě konkrétního projektu ÚSES, který však musí být s vlastníkem pozemku projednán. 

4) V prohlášení Ústavního soudu se k prvkům ÚSES uvádí: opsáno doslovně: jako vlastník 

pozemků jsem omezen v možné budoucím využití pozemků a právě z tohoto důvodu 
nesouhlasím s umístěním prvků ÚSES na mojich pozemcích. 

 MmP OŽP: Výše uvedené pozemky ve vašem vlastnictví, které jsou dotčeny vymezeným 
biokoridorem lze po schválení návrh ÚP Čepí využívat stejným způsobem, jako před jeho 
schválení. Případné omezení využívání těchto pozemků může nastat např. zpracováním 
projektu ÚSES nebo změnou ÚP, které nelze provést bez projednání s vlastníkem pozemků. 

 
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. 
 

     S pozdravem 
 
     Ing. Miroslav Míča 
     vedoucí OŽP / 

 

 

 
 

Podaná námitka č. 2 (doslovný přepis) 
 
Dagmar Dubcová 
Bakovská 858/9, 197 00 Praha 9 - Kbely 

25.4.2015 

 

Opakované řízení o územním plánu Čepí – námitky spoluvlastníka pozemků dotčených novým 
návrhem územního plánu – zaslání 

K Č.j.: MmP 18671/2016 ze dne 17.3.2016, Sp.zn.: OÚP/67242/2009/Zr  

Veřejná vyhláška Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního architekta, ze dne 17.3.2016, vyvěšená 
dne 21.3.2016 oznámila zahájení opakovaného řízení o územním plánu obce Čepí jako opakovaného 
veřejného projednání návrhu změn s konáním dne 20.4.2016 v obci Čepí. 

Z veřejné vyhlášky není zcela zřejmé o jaké opatření obecné povahy jde a čích zájmů se přímo dotýká. 
Jako spoluvlastník některých pozemků v katastru obce Čepí jsem se o veřejné vyhlášce a jejich 
důsledcích nedozvěděla včas, což mi neumožnilo osobní účast na jednání. Aplikace doručování 
veřejnou vyhláškou místo doručení dle správního řádu je za této situace zřejmou vůlí eliminovat další 
účastníky řízení, přestože se považuji za účastníka řízení ve výše uvedené věci, o jehož právech a 
povinnostech je v řízení rozhodováno. 
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Vlastním pátráním a po telefonické konzultaci s bratrem Vladimírem Kombercem jako 
spoluvlastníkem pozemků dotčených návrhem nového územního plánu obce Čepí jsem zjistila, že 
koordinační výkres územního plánu Čepí obsahuje nově navržené vymezení Územního systému 
ekologické stability (dále jen „ÚSES“), které je červeně vyznačeno a vede přes území, resp. Pozemky 
vedené na katastru nemovitosti na listu vlastnictví č. 42 jako parcely č. 182/1 (ostatní plocha-neplodná 
půda), č. 183/8 a č. 183/11 (orná půda). Toto spoluvlastnictví dokládám v příloze. Konstatuji, že 
návrhem ÚSES se výrazně mění práva i povinnosti moje jako spoluvlastníka-fyzické osoby patřící do 
kategorie jmenovitě určených osob. 

 
Nesouhlasím s tím, aby pozemky výše uvedených katastrálních čísel a zejména orná půda a dále ani 
jejich jakékoliv části byly nadále z moci úřední navrhovány k využití pro budování biokoridorů, 
biocentra, suchých poldrů a dalších obdobných akcí bez ohledu na jejich název.  
Jako spoluvlastník pozemků dotčených novým návrhem územního plánu obce Čepí sděluji v rámci 
námitky, že podoba návrhu předložená k opakovanému veřejnému projednání je pro mne jednoznačně 
nepřijatelná, neboť znehodnocuje ornou půdu, zmenšuje její výměru, omezuje mne jako spoluvlastníka 
při nakládání s ní a v neposlední řadě snižuje tržní hodnotu této nemovitosti. 

 
Soukromé vlastnictví nemovitostí požívá v současném právním řádu zvláštní právní ochrany. 
Dosavadním řízením se cítím krácena na svých právech, úřední omezení práv vlastnických nechci brát 
pouze na vědomí a dovídat se o nich nahodile, byť veřejnou vyhláškou. 
 
V souladu s ustanovením §52 odst.3 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen 
„SZ“) jsem tímto podáním 

1. doložila, že jsem dotčenou osobou ve smyslu §52 odst.2 SZ – vlastníkem resp. 
spoluvlastníkem pozemků a tedy požívám postavení účastníka řízení 

2. do sedmi dnů ode dne opakovaného veřejného projednání (20.4.2016) uplatňuji námitky 
3. odůvodnění námitky je obsaženo ve čtvrtém a pátém odstavci této písemnosti 
4. údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva přikládám v příloze 
5. k vymezení území dotčeného námitkou využívám Koordinační výkres Územního plánu Čepí 

pořízeného z internetu. Území dotčené mojí námitkou je totožné s územím vyznačeným 
červeně v tomto dokumentu na pozemcích č. katastrální 182/1, 183/8 a 183/11.   

 

Návrh rozhodnutí: 

Námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Opatření obecné povahy – zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění - § 171: Podle této části postupují 
správní orgány v případech, kdy jin zvláštní zákon ukládá vydat závazné opatření obecné povahy, 
které není právním předpisem ani rozhodnutím. Řídí se dle výše uvedeného zákona na základě 
ustanovení §§ 172 – 174. 
Z veřejných vyhlášek - oznámení (projednávaný návrh zadání územního plánu /ÚP/, zveřejnění návrhu 
ÚP, veřejné projednání a opakované veřejné projednání ÚP) je jasně patrné, že se vždy jednalo o ÚP 
Čepí (uvedeno ve vyhláškách). Pořizování územního plánu je dáno zákonem č. 183/2006 Sb., 
v platném znění (stavební zákon), na základě ustanovení §§ 47 – 54. V tomto případě byla namítající 
od počátku pořizování územního plánu seznamována s jednotlivými etapami projednávání územního 
plánu vždy v souladu s uvedenými ustanoveními stavebního zákona, o čemž svědčí i podávané 
připomínky a námitky spoluvlastníka pozemků p.č. 182/1, 183/8 a 183/11 v k.ú. Čepí (pan Komberec 
– bratr namítající). Nelze tedy hovořit o eliminaci účastníků řízení a obcházení platných právních 
předpisů.  
Nejen Koordinační výkres, ale i Hlavní výkres ÚP Čepí, obsahují vymezený Územní systém 
ekologické stability (ÚSES), a to biokoridory LBK 10 a LBK 7. Tyto koridory nejsou nově 



128 
 
 

vymezenými prvky ÚSES, ale jsou součástí i stávajícího platného ÚPSÚ Čepí. Nový ÚP dané 
podklady přebírá a upřesňuje – z důvodu funkčnosti je nutná návaznost na sousední katastrální území.  
Povinnou součástí územního plánu je dle zákona č. 183/82006 Sb. (stavební zákon) a vyhlášky č. 
500/2006 Sb. mimo jiné i vymezení prvků ÚSES. Podkladem pro vymezení prvků ÚSES v obci byl 
návrh lokálního ÚSES, zpracovaný atelierem Agroprojekt, který byl zakreslen do návrhu ÚPSÚ Čepí 
s upřesněním tras biokoridorů v roce 1997 (samostatný výkres č. 9 LÚSES). Dalším podkladem byl 
dokument „Revize lokálního ÚSES a vypracování plánu ÚSES pro území obce s rozšířenou 
působností Pardubice“, který zpracovala společnost Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o. Brno 
v roce 2010. 
Jak v původním ÚPSÚ Čepí, tak i v nově pořizovaném ÚP Čepí, jsou biokoridory označeny zeleně a 
červeně. Na veřejných jednáních bylo vysvětleno, že se nejedná o rozlišení stávajících a nově 
navržených koridorů, ale o jejich funkčnost (funkční prvky jsou značeny zeleně, nefunkční červeně). 
Nefunkční koridory se mohou stát funkčními na základě zpracovaného konkrétního projektu ÚSES, 
který pak musí být s vlastníky pozemků projednán. 

Uvedené pozemky p.č. 182/1, 183/8, 183/11k.ú. Čepí, dotčené vymezeným ÚSES, lze vlastníkem 
využívat nadále stejným způsobem jako doposud. Případné omezení by mohlo nastat např. 
zpracováním podrobnější dokumentace (vlastní projekt ÚSES), avšak tento projekt nelze realizovat 
bez projednání s vlastníkem pozemků.  
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Stanoviska DO k návrhu rozhodnutí o podaných námitkách k ÚP Ćepí (opakované veřejné jednání) 
 

Dotčený orgán Stanovisko (doslovný přepis) Vyhodnocení stanoviska 

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

 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

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

ze dne 22.6.2016 

 

Projednávaný druh dokumentace: Návrh ÚP Čepí z hlediska 
návrhu rozhodnutí o podaných námitkách 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený 
orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 
odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), a dle 
ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci 
předloženou dne 24.5.2016 a k této vydává v souladu 
s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení 
§ 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů 

souhlasné závazné stanovisko 

Poučení 
Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné 

odvolání. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu či 
doplnění návrhu rozhodnutí o námitkách  

3. Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje se sídlem 
v Pardubicích, Mezi Mosty 1793,  
530 02 Pardubice 

ze dne 25.5.2016 

 

Stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje 
se sídlem v Pardubicích k návrhu Územního plánu Čepí 
z hlediska návrhu rozhodnutí o podaných námitkách 
v rámci opakovaného veřejného projednání  

Dne 24.05.2016 byla na Krajskou hygienickou stanici 
Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen KHS) 
doručena žádost Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního 
architekta, Štrossova 44, 530 21 Pardubice, o stanovisko 
k podaným námitkám v rámci opakovaného veřejného 
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projednání návrhu Územního plánu obce Čepí. 

V rámci opakovaného veřejného projednání návrhu Územního 
plánu obce Čepí byly podány dvě námitky. Předmětem je 
nesouhlas s umístěním biokoridorů na pozemcích dotčených 
vlastníků. 

KHS není v tomto případě dotčeným orgánem státní správy 
a stanovisko ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 
183/2006 Sb., stavebního zákona, proto nevydává. 

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

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

 
 
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

 

 

6. Krajský úřad Pardubického kraje, 
odbor životního prostředí a 
zemědělství,  
Komenského náměstí 125,  
532 11 Pardubice 

ze dne 20.6.2016 

 

Stanovisko dotčených orgánů státní správy ve smyslu ust. 
§ 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu odboru životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Pardubického kraje k akci: „Návrh 
rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek 
vznesených v rámci opakovaného veřejného projednání 
návrhu územního plánu Čepí". 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard Pinkas)  
Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 
v platném znění a souvisejících předpisů orgán ochrany ovzduší 
Krajského úřadu Pardubického kraje s předloženým návrhem 
rozhodnutí souhlasí.  

Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. Michal Pešata)  
Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, do působnosti 
Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody, tj. 
územní systém ekologické stability (regionální a nadregionální 
úroveň), zvláště chráněná území (přírodní rezervace a přírodní 
památky), evropsky významné lokality, ptačí oblasti a přírodní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu či 
doplnění návrhu rozhodnutí o námitkách  
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko 



131 
 
 

parky, není k tomu, jakým způsobem byly vypořádány námitky a 
připomínky vznesené k návrhu územního námitek.  

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel 
RNDr. Milan Boukal, Ph.D.)  
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, v platném znění, není námitek proti „Návrhu 
rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek vznesených 
v rámci opakovaného veřejného projednání návrhu územního 
plánu Čepí“.  

Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana Klapková)  
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, nemáme připomínky k „Návrh rozhodnutí 
o námitkách a vypořádání připomínek vznesených v rámci 
opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu 
Čepí“.  

neobsahuje požadavek na úpravu či 
doplnění návrhu rozhodnutí o námitkách 
 
 
 

- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu či 
doplnění návrhu rozhodnutí o námitkách 
 
 
 
 

- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu či 
doplnění návrhu rozhodnutí o námitkách  

7. Magistrát města Pardubic,  
odbor dopravy,  
náměstí Republiky 12, 
530 21 Pardubice 

 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

8. Magistrát města Pardubic,  
odbor správních agend,  
úsek památkové péče 
nám. Republiky 12, 
530 21 Pardubice 

ze dne 26.5.2016   

 

Stanovisko k námitkám a rozhodnutí o podaných námitkách 
v rámci opakovaného veřejného projednání návrhu 
územního plánu Čepí. 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek 
památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán státní 
památkové péče, k žádosti Magistrátu města Pardubic OHA-
ÚÚP, čj. MmP 35135/2016 ze dne 23.5.2016, o stanovisko 
k podaným námitkám a rozhodnutí o podaných námitkách 
v rámci opakovaného veřejného projednání návrhu územního 
plánu Čepí, sděluje toto stanovisko: 

Územní plán Čepí vychází z posouzeného návrhu zadání, ke 
kterému vydal příslušný orgán státní památkové péče stanovisko 
pod čj. MmP 67392/2009 ze dne 14. 1. 2010, následného 
společného jednání posouzeného stanoviskem čj. MmP 
800/2011 ze dne 7. 1. 2011 a vlastního řízení čj. MmP 
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28018/2015 ze dne 1.6.2015. Územní plán není v rozporu 
s požadavky na ochranu zájmů státní památkové péče. 

Podané námitky vlastníků pozemků na řešeném území v rámci 
opakovaného veřejného projednání se týkají funkčního 
uspořádání ploch, svým obsahem se nedotýkají zájmů státní 
památkové péče. K návrhu na jejich vypořádání proto nemáme 
připomínky.  

- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu či 
doplnění návrhu rozhodnutí o námitkách 

9. Magistrát města Pardubic,  
odbor životního prostředí,  
Štrossova 44, 530 21 Pardubice 

 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
 

10. Ministerstvo dopravy ČR,  
nábřeží L. Svobody 1222/22,  
110 15 Praha 1 

 
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

12. Ministerstvo zdravotnictví, 
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

13. Státní pozemkový úřad, oddělení 
správy vodohospodářských děl 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha  

 
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

14. Ministerstvo životního prostředí, 
pracoviště Hradec Králové 
Resslova 1229/2A, 
500 02 Hradec Králové 

ze dne 25.5.2016 

Návrh rozhodnutí o námitkách k územnímu plánu obce Čepí 
– stanovisko dotčeného orgánu 

K návrhu rozhodnutí o námitkách (opakované veřejné 
projednání) k územnímu plánu obce Čepí 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 Čepí je 
evidováno výhradní ložisko cihlářské suroviny Čepí 1, č. 
3049301, a bylo zde stanoveno chráněné ložiskové území 
Ćepí, č. 04930000, a chráněné ložiskové území Dubany, č. 
04930101. 

 

 

 

 

 

- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu či 
doplnění návrhu rozhodnutí o námitkách 

15. Obvodní báňský úřad pro území 
krajů Královéhradeckého a 

Vyjádření k návrhu územního plánu Čepí 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
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Pardubického 
Wonkova 1142/1, Hradec Králové  
500 02 

ze dne 20.6.2016 

 

Pardubického zaevidoval dne 23.5.2016 pod č.j. MmP 
35135/2016 Vaši žádost o vyjádření k návrhu Územního plánu 
Čepí, z hlediska návrhu rozhodnutí o podaných námitkách 
v rámci opakovaného veřejného projednávání (dále jen „návrh 
rozhodnutí“). 

Zdejší úřad se k návrhu územnímu plánu vícekrát vyjadřoval. 
Poslední vyjádření Vám bylo zasláno pod č.j. SBS 
09214/2016/OBÚ-09/1, a to v souvislosti s požadavkem na 
omezení výstavby (viz postup dle zákona č. 44/1988, o ochraně 
a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších 
předpisů) nesouvisející s dobýváním výhradního ložiska 
(cihlářská surovina) v chráněném ložiskovém území, které zčásti 
zasahuje do území řešeného územním plánem.. 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického má zato, že předloženým návrhem rozhodnutí 
není naplnění výše uvedeného požadavku dotčeno a nemá 
proto k návrhu rozhodnutí připomínek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu či 
doplnění návrhu rozhodnutí o námitkách 

16. Ministerstvo obrany ČR,  
Sekce ekonomická a majetková MO 
Odbor ochrany územních zájmů a 
řízení programů nemovité 
infrastruktury, oddělení ochrany 
územních zájmů Pardubice  
Teplého 1899, 530 02 Pardubice 

ze dne 3.6.2016  

Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek 
k návrhu Územního plánu Čepí  
K čj. MmP 35135/2016  

Jako dotčený orgán státní správy na základě zák. č. 222/1999 
Sb. o zajišťování obrany České republiky, v y d á v á Česká 
republika - Ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná na základě 
pověření ministra obrany ze dne 11. září 2015 a ve smyslu § 7, 
odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. vedoucí oddělení ochrany 
územních zájmů Pardubice, Odboru ochrany územních zájmů a 
řízení programů nemovité infrastruktury, Sekce ekonomické a 
majetkové, Bc. Pavla Hromádková, se sídlem Teplého 1899, 
530 02 Pardubice, v souladu s § 175 zák. č. 183/2006 Sb. 
(stavebního zákona), následující stanovisko: 

K předloženému vyhodnocení nemáme připomínek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu či 
doplnění návrhu rozhodnutí o námitkách 

17. Krajský úřad Pardubického kraje, 
odbor rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu 
Komenského náměstí 125, 

Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního 
plánu Čepí po opakovaném veřejném projednání  

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, 
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532 11 Pardubice 

ze dne 1.6.2016 

cestovního ruchu a sportu (dále jen krajský úřad) obdržel dne 
23. 5. 2016 žádost o vydání stanoviska k návrhu rozhodnutí 
o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných 
k návrhu Územního plánu Čepí při opakovaném veřejném 
projednání.  

Krajský úřad dle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, sděluje jako nadřízený orgán následující 
stanovisko.  
Předložený návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Čepí při 
opakovaném veřejném projednání, není v rozporu s Politikou 
územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 1, 
která byla schválena vládou České republiky 15. 4. 2015 a není 
v rozporu se stanovenými zásadami, úkoly a záměry, které 
vyplývají ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, ve 
znění aktualizace č. 1, která nabyla účinnosti 7. 10. 2014. 

Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek 
neobsahuje úkoly směřující k prověření a k vymezení nových 
záměrů nadmístního významu a nemá vliv na koordinaci širších 
územních vztahů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu či 
doplnění návrhu rozhodnutí o námitkách  
 

 
Zpracoval dne 27.6.2016: Magistrát města Pardubice, jako pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Čepí 
 

 

 

 
 
…………………………..            ………………………….. 
          pořizovatel                                určený zastupitel  
                                                                                                                                                                    MVDr. Zuzana Dvořáková, starostka 
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Připomínky při projednání návrhu ÚP dle § 50 Stavebního zákona 
 

 
     Veřejnost 

 
                   Připomínka (doslovný přepis) 
 

      Vyhodnocení připomínky 

1. Helena Boušová 
Mgr. Ing. Helena Vančurová 
Ing. Roman Vančura 
Čepí 10 
533 32 Čepí 

Ze dne 11.06.2013 

Věc: Připomínka ke zveřejněnému návrhu územního plánu obce Čepí 

 

Naše připomínka k návrhu územního plánu obce se týká pozemku p.č. 
45 v KÚ obce Čepí. 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 27.3.2012 schválilo, že 
biokoridor bude posunut za hranici pozemků směrem k silnici (víz. 
citace ze zápisu z jednání zastupitelstva „Zastupitelstvo obce Čepí 
schvaluje vyřazení navržených dvou suchých poldrů z návrhu 
územního plánu a biokoridory na pozemcích p.č. 85/4, 85/3, 10/2 a 45 
posunut za hranici těchto pozemků směrem k silnici") Zápis zjednání 
zastupitelstva tvoří přílohu této připomínky. 

Ve zveřejněném návrhu územního plánu byl biokoridor posunut za 
hranice pozemků p.č. 85/4, p.č. 85/3 a p.č. 10/2, ale zůstal zachován 
na pozemku p.č. 45. 

Žádáme, aby návrh územního plánu respektoval rozhodnutí 
zastupitelstva obce v plném rozsahu. 

Dále žádáme o změnu funkčního využití pozemku p.č. 45 na bytovou 
výstavbu. Naším záměrem je možnost realizovat výhledově opravu 
oplocení nebo výstavbu zcela nového plotu (s betonovou 
podezdívkou) - což není možné u pozemku s využitím ZP. 

Děkujeme za zapracování uvedeného do návrhu územního plánu. 

 

Připomínce se vyhovuje. 

 

Pořizovatel vyhodnotil připomínku pí. Heleny 
Bouškové, Mgr. Ing. Heleny Vančurové, Ing. 
Romana Vančury, Čepí 10, 533 32 Čepí, jako 
písemnou připomínku ke společnému jednání 
dle §50, odst. 3 stavebního zákona.     

 

Odůvodnění: 

Na základě zasedání zastupitelstva dne 
27.3.2012, zastupitelstvo obce Čepí schválilo 
posunutí hranice lokálního biokoridoru za 
pozemek p.č. 45. Na základě tohoto 
rozhodnutí, projektant prověří a případně 
zapracuje uvedený požadavek na posun 
hranice a dále prověří možnost zařazení 
pozemku do plochy BV - bydlení v rodinných 
domech - venkovské. 

L. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
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      Pokyny pořizovatele  

 
1. 

 
Novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) včetně 
prováděcích vyhlášek 

Projektant upraví obsah ÚP Čepí (výrok, 
odůvodnění, grafická část) dle Novely 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) včetně prováděcích vyhlášek. 
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Poučení: 
  

Proti Územnímu plánu obce Čepí vydaného formou opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek (§173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění).  
 
Po vydání bude znění Územního plánu obce Čepí, tj. textová, grafická část návrhu  a 
Odůvodnění návrhu  uloženo na Magistrátu města Pardubic, Stavebním úřadu, KrÚ 
Pardubického kraje, Odboru  rozvoje kraje, oddělení územního plánu, Magistrátu města 
Pardubic, Odbor hlavního architekta a na obci Čepí. Doklady o pořízení budou v souladu s § 
165 odst. 1 stavebního zákona předány obci Čepí. 

  
  
  
 
  
  
  
  
………………………………….    ………………………………….. 
MVDr Zuzana Dvořáková     Mgr.Robert Ritschel 
starostka obce Čepí                            místostarosta obce Čepí  
  
 
 
 
  
Účinnost: Toto opatření obecné povahy nabývá dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu 

účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky dne ……………. 
  


