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  Vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP Černá u Bohdanče 
 
Dotčený orgán Stanovisko Vyhodnocení stanoviska  
ČR - Státní energetická inspekce, náměstí 
Republiky 12, 530 02 Pardubice  
30.1.2012 
Č.j. 163/12/52.103/MR 

Věc; Stanovisko ČR - Státní energetické inspekce, 
Územního inspektorátu pro Královéhradecký a 
Pardubický kraj v Hradci Králové, k veřejnému 
projednání územního plánu Černá u Bohdanče. 

- s odvoláním na pozvánku na veřejné projednávání ÚP 
Černá u Bohdanče (§52, odst. 2, č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a §13, 
odst. 3, zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů) se tímto omlouváme z účasti najednání ve 
výše uvedené věci, dne 01.03.2012 

- vzato na vědomí;  

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, 
Teplého 1526, 530 02 Pardubice  
1.3.2012 
HSPA-19-58/2012-Sh  

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 
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 

- vzato na vědomí, jedná se o souhlasné 
stanovisko neobsahující žádné nové 
skutečnosti;  

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, 
Klášterní 54, 530 03 Pardubice 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Krajská veterinární správa, Husova 1747, 530 03 
Pardubice 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Krajský úřad, Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice 
- odbor dopravy, silničního hospodářství a investic 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Krajský úřad, Jiráskova 20, 532 11 Pardubice 
- odbor životního prostředí a zemědělství 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 
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Magistrát Pardubice 
- odbor dopravy 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Magistrát Pardubice 
- odbor správních agend, úsek památkové péče 
1.2.2012 
Č.j. MmP 3689/2012 

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, č.j. MmP 
3136/2012 ze dne 13. 1. 2012 o zahájení řízení o návrhu 
územního plánu Černá u Bohdanče, sděluje toto 
stanovisko: 
Orgán státní památkové péče uplatnil své stanovisko 
jako dotčený orgán k návrhu zadání pod Čj. MmP 
40540/2010 ze dne 22. 6. 2010 a ke společnému jednání 
pod čj. MmP 31526/2011 ze dne 17. 5. 2011. V řešené 
lokalitě nedochází k přímému konfliktu se sledovanými 
hledisky státní památkové péče. Požadavky na ochranu 
archeologických situací jsou v dokumentaci uvedeny. 

- vzato na vědomí, jedná se o souhlasné 
stanovisko neobsahující žádné nové 
skutečnosti;  

Magistrát Pardubice 
- odbor životního prostředí 
16.2.2012 
Č.j. ŽP/8460/12/Ves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odděleni 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 návrhu ÚP obce Černá u 
Bohdanče připomínek. Upozorňujeme na těleso skládky 
vyznačeném na mapovém podkladu v příloze našeho 
vyjádření.  
Mgr. Jaroslava Bakajsová 
 
Oddělení ochrany přírody: 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny v platném znění nemáme námitek k 
předloženému návrhu ÚP, pouze požadujeme upravit 
označení a vymezení lokálního ÚSES dle zpracované 
Revize lokálního ÚSES a plán ÚSES pro území ORP 
Pardubice, která byla pro MmP zpracována v roce 2010. 
Ing. Petr Veselovský 
 
ZPF : Vzhledem k tomu, že v návrhu jsou dotčeny 

 
- projektant prověří aktuální stav tělesa 
skládky vyznačeném na poskytnutém 
mapovém podkladu a doplní do textové 
části odůvodnění;   
 
 
 
 
 
 
- vymezení lokálního ÚSES je v souladu 
s dokumentem „Revize lokálního ÚSES 
a plán ÚSES pro území ORP 
Pardubice“; 
 
 
 
- vzato na vědomí, jedná se o souhlasné 
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zemědělské pozemky s tř. ochrany IV, není z hlediska 
ochrany zemědělského půdního fondu dle zák.č. 
334/1992 Sb. námitek.  
Vacíková Eva 
 
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme 
zásadní připomínky. V části Vymezení zastavitelných 
ploch (str. 16 návrhu) žádáme doplnit u lokality  Kl do 
specifických podmínek OP lesa 50 m. Dále 
upozorňujeme, že u některých lokalit (např. Z2), díky 
jejich umístění v OP lesa, nemusí být povoleny některé 
stavby v tomto ochranném pásmu blíže než 25 m od 
okraje lesa.  
Ing. František Meduna 
 

Oddělení vodního hospodářství: 
Z vodohospodářského hlediska nesouhlasíme s využitím 
zástavby v inundačním území řeky Labe. Zejména se 
jedná o lokalitu označenou Z3. V blízkosti koryta 
Rajské strouhy požadujeme zachovat jeho ochranné 
pásmo. Rozsah pásma od břehové hrany bude 
odsouhlasen s Povodím Labe. Likvidace (jak popisuje 
text návrhu UP) odpadních vod přes septiky do stávající 
dešťové kanalizace je v hrubém rozporu s vodoprávní 
legislativou.  
Otto Sigmund 
 

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, 
není rozhodnutím podle správního řádu, a proto 
nelze proti němu podat odvolání. Odbor životního 
prostředí si vyhrazuje možnost změnit toto 
vyjádření, vyjdou-li ve věci najevo nové okolnosti, 
které by mohly mít vliv na zájmy ochrany životního 
prostředí. 
 

stanovisko neobsahující žádné nové 
skutečnosti; 
 
 
- projektant doplní do specifických 
podmínek  u lokality  Kl OP lesa 50 m; 
- v specifických podmínkách pro 
lokalitu Z2 je uvedena podmínka 
respektovat ochranné pásmo lesa 50 m 
(z čeho také vyplývá, že dotčený orgán   
nemusí v tomto ochranném pásmu blíže 
než 25 m od okraje lesa  některé stavby 
povolit); 
 
  
 
 
- v inundačním území řeky Labe, tedy 
jižně od silnice III/32225, územní plán 
nenavrhuje žádné zastavitelné plochy 
(lokalita Z3 na severe území leží mimo  
inundační území řeky Labe); 
 
- projektant zapracuje požadavek na 
zachování ochranného pásma Rajské 
strouhy (Černské strouhy) do návrhu 
územního plánu (lokalita Z2, P3); 
- územní plán vyloučí likvidaci 
odpadních vod,  přes septiky do stávající 
dešťové kanalizace, které je v rozporu s 
vodoprávní legislativou (věta na str. 18 
kapitoly 4.2.2 Kanalizace – Odpadní 
vody od obyvatelstva ….. bude 
přesunuta do odůvodnění);  
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Stanovisko bylo doplněno dne 26.7.2012 Z vodohospodářského hlediska upřesňujeme, že 
inundační území řeky Labe se nachází při jižním okraji 
obce tedy jižně od st. silnice III/32225. Lokalitu Z3 
vypouštíme. 

 
- vzato na vědomí;  
 

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

- na žádost pořizovatele dotčený orgán uplatnil 
dodatečné stanovisko pod zn. 578/2012-910-UPR/2 
ze dne 20.8.2012 
 
 
 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 
 
 

Na základě ustanovení § 4 stavebního zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, vydává 
Ministerstvo dopravy, jako dotčený orgán ve věcech 
dopravy, dodatečné stanovisko podle § 40 odst.2 písm. 
g) zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v 
platném znění, podle § 56 písm. d) zák. č. 266/1994 Sb. 
o drahách, v platném znění, podle § 88 odst.l písm. o) a 
p) zák. č. 49/1997 Sb. o civilním letectví, v platném 
znění a podle § 4 zák. č.114/1995 Sb. o vnitrozemské 
plavbě, v platném znění, k návrhu územního plánu 
Černá u Bohdanče. 

Dodatečné stanovisko se týká silniční dopravy. 

V návrhu územního plánu Černá u Bohdanče je 
vymezen a zapracován koridor, resp. jako plocha 
silniční dopravní infrastruktury pro přeložku silnice I/36 
s označení Z9 (v rozsahu varianty trasy přeložky „A"- 
červená a „B"- zelená, které byly posuzovány v procesu 
EIA (vliv stavby na životní prostředí)). Stavba přeložky 
I/36 je zařazena mezi veřejně prospěšné stavby (VPS) s 
označením WD01. 

Na základě ukončení procesů EIA byla vybrána 
trasa přeložky silnice I/36, která bude dále sledována a 
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řešena v dokumentaci pro územní rozhodnutí (dále jen 
DÚR). 

Součástí DÚR bude záborový elaborát pro stavbu 
a identifikaci jednotlivých pozemků dotčených stavbou 
přeložky a souvisejících objektů. V současné době není 
DÚR zpracována, proto není k dispozici záborový 
elaborát, na základě kterého by bylo možné označit 
pozemky nebo jejich části dotčené stavbou přeložky 
silnice I/36 (VPS). Výpis pozemků uvedený ve 
výrokové části ÚP str. 38 nelze proto chápat jako 
seznam všech potřebných pozemků pro stavbu přeložky 
silnice I/36, ale jako informativní seznam pozemků 
dotčených zastavitelnou plochou Z9, resp. plochou 
WD01. Konkrétní pozemky nebo jejich části potřebné 
pro VPS, resp. pro stavbu přeložky I/36 a související 
objekty, u kterých bude možné uplatnit právo 
vyvlastnění a předkupní právo, bude možné 
identifikovat až po zpracování záborového elaborátu v 
DÚR. 
 

 
- projektant ve výrokové části 
územního plánu na str. č. 38 u veřejně 
prospěšné stavby WD1 uvede větu - 
konkrétní pozemky nebo jejich části 
potřebné pro stavbu přeložky I/36 a 
související objekty, u kterých bude 
možné uplatnit právo vyvlastnění bude 
možné identifikovat až po zpracování 
záborového elaborátu v DÚR; 
předkupní právo uplatněno nebude; 
výpis pozemků dotčených veřejně 
prospěšnou stavbou WD1 bude 
vymazán; v souvislosti s tím bude 
upraveno také značení VPS (místo 
WD1 bude VD1) jak v textu, také 
v grafice (oranžová barva) dle 
metodiky MINIS.  
 

Ministerstvo kultury - dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 
Praha 6 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor 
surovinové politiky, Na Františku 32, 110 15  
Praha 1  

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor správy majetku, 
P.O.Box 21/OSM, 170 34 Praha 7 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní 
a zřídel, Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2  

 - dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad, B. 
Němcové 231, 530 02 Pardubice 

Pozemkový úřad Pardubice k návrhu územního plánu 
Černá u Bohdanče sděluje : 

- vzato na vědomí, řešení vlastnických 
vztahů (s výjimkou předkupního práva a 
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15.2.2012 
Č.j. 8082/2012-MZE-130747  

v katastrálním území Černá u Bohdanče se neplánuje 
zahájení komplexních pozemkových úprav do roku 
2017. Přesto doporučujeme při návrhu územního plánu 
ponechat část zemědělské půdy ve vlastnictví obce na 
realizaci "Plánu společných zařízení" ( polní cesty, 
biokoridory, biocentra, vodohospodářská, protierozní 
opatření, aj.)-, pokud by byly zahájeny dříve. 

možnosti vyvlastnění) není předmětem 
územního plánování; 

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 
10 Praha 10  

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Obvodní báňský úřad, Horská 5, 541 11 Trutnov 
19.1.2012 
Č.j. SBS 01640/2012/09/1/Ko/Lá 

Obvodní báňský úřad pro území krajů 
Královéhradeckého a Pardubického obdržel Vaše 
oznámení o zahájení řízení o NÁVRHU ÚZEMNÍHO 
PLÁNU ČERNÁ U BOHDANČE, které se bude konat 
dne 1.3.2012. Tímto omlouváme neúčast zástupce 
zdejšího úřadu na svolaném veřejném projednání 
upraveného a posouzeného návrhu ÚP Černá u 
Bohdanče. 

K Návrhu územního plánu Černá u Bohdanče 
organizace Explosia a.s. upozornila na to, že v případě 
navržených změn, tj. nového označení a využití 
funkčních ploch i následně na nich realizovaných staveb 
požaduje respektovat hranice platných bezpečnostních 
pásem ve stávajícím Územním plánu města Pardubice. 
Hranice těchto pásem mohou svým rozsahem částečně 
ovlivnit či omezit způsob využití území a v něm 
plánovaných staveb. Všechny stavby umístěné v těchto 
bezpečnostních pásmech pak musí být realizovány v 
souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášek ČBÚ 
(vyhl. č. 102/1994 Sb., vyhl. 76/1996 Sb. a 99/1995 
Sb.). Dle návrhu územního plánu obce Černá u 
Bohdanče, příloha výkres širších vztahů B2. v měřítku 
1:15000 ze dne 5/2011, se jedná o plochy v k.ú. Černá u 
Bohdanče nacházející se v pátém bezpečnostním 
pásmu. Ve svém stanovisku dále uvedla, že v tomto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- projektant v odůvodnění územního 
plánu upřesní údaj, že se území  k.ú. 
Černá u Bohdanče nachází v pátém 
bezpečnostním pásmu  závodu Explosia 
a.s. a doplní,  že případná ochranná 
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výkrese je již též zakresleno „bezpečnostní pásmo 
závodu Explosia a.s. v Semtíně - hranice Č. 4 pásma" 
Případná ochranná pásma v budoucnu realizovaných 
staveb dle nového funkčního využití ploch nesmí být v 
kolizi s výše uvedeným pátým bezpečnostním pásmem. 

Obvodní báňský úřad pro území krajů 
Královéhradeckého a Pardubického požaduje nadále 
respektování stanoviska, které uplatnila organizace 
Explosia a.s. ve svém dopise ze dne 16.5.2011 a 
současně Vás znovu upozorňuje na to, že je s ohledem 
na přípustný stupeň poškození objektů při vzniku 
mimořádné události v jednotlivých bezpečnostních 
pásmech od objektů, ve kterých nakládá organizace 
Explosia a.s. s výbušninami, omezena některá stavební 
činnost (např. Tabulka č. 1 vyhlášky č. 99/1995 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, Příl. 3 vyhlášky č. 102/1994 
Sb., ve znění pozdějších předpisů). Obvodní báňský 
úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického bude na respektování omezení situování 
některých ohrožených objektů v bezpečnostním pásmu 
trvat při vydávání územního a stavebního povolení. 

V odůvodnění územního plánu je v kapitole 
„komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané 
varianty, vč. vyhodnocení předpokládaných důsledků 
tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného 
rozvoje území" uvedeno, že všechny stavby umístěné v 
bezpečnostních pásmech závodu Explosia a.s. (4. a 5. 
pásmo) musí být realizovány v souladu s příslušnými 
ustanoveními vyhlášek ČBÚ. Jen pro úplnost uvádíme, 
že některé druhy staveb nesmí být v příslušném 
bezpečnostním pásmu umístěny v žádném případě. 

pásma v budoucnu realizovaných staveb 
dle nového funkčního využití ploch 
nesmí být v kolizi s výše uvedeným 
pátým bezpečnostním pásmem;  
  
- stanovisko, které uplatnila organizace 
Explosia a.s. ve svém dopise ze dne 
16.5.2011 je návrhem územního plánu 
respektováno; 
 
- projektant doplní do odůvodnění, že je 
s ohledem na přípustný stupeň 
poškození objektů při vzniku 
mimořádné události v jednotlivých 
bezpečnostních pásmech od objektů, ve 
kterých nakládá organizace Explosia a.s. 
s výbušninami, omezena některá 
stavební činnost (např. Tabulka č. 1 
vyhlášky č. 99/1995 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, Příl. 3 vyhlášky č. 
102/1994 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů);  
 
- projektant doplní do kapitoly 
„komplexní zdůvodnění přijatého řešení 
a vybrané varianty, vč. vyhodnocení 
předpokládaných důsledků tohoto 
řešení, zejména ve vztahu k rozboru 
udržitelného rozvoje území", do  věty,  
…..že všechny stavby umístěné v 
bezpečnostních pásmech….část věty    
 - a některé druhy staveb nesmí být v 
příslušném bezpečnostním pásmu 
umístěny vůbec; 
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Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 
1899/C, 530 02 Pardubice  

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Krajský úřad Připomínka  
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor 
strategického rozvoje kraje a evropských fondů, 
nám. Republiky 12, 532 11 Pardubice 
 

- na žádost pořizovatele dotčený orgán uplatnil 
stanovisko pod čj.  KrÚ 48814/2012 OSRKEF OUP 
ze dne 29.8.2012 
 

- krajský úřad neuplatnil v zákonné lhůtě svoji 
připomínku 
 
 
 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického 
rozvoje kraje a evropských fondů, obdržel dne 31. 7. 
2012 žádost o dodatečné stanovisko k návrhu Územního 
plánu Černá u Bohdanče (dále jen návrh ÚP) respektive, 
k problematice nadregionálního biokoridoru K72 
územního systému ekologické stability. 

Stanovisko dle ustanovení § 51 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), 
bylo vydáno 29. 7. 2011 pod č.j. KrÚ 66352/2011 
OSRKEF OUP a zůstává i nadále v platnosti. 

V současné době se projednává novela stavebního 
zákona. Nabytí účinnosti této novely se předpokládá od 
1. 1. 2013. 
V projednávané novele stavebního zákona první věta 
ustanovení § 101 odst. 1) zní: 
„K pozemku určenému územním plánem nebo 

regulačním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu 

nebo veřejné prostranství a ke stavbě na tomto 

pozemku má obec nebo kraj anebo stát (dále jen 

„oprávněná osoba“) v rozsahu vymezeném touto 

územně plánovací dokumentací předkupní právo; 

to neplatí, pokud pro veřejně prospěšnou stavbu 

postačí zřízení věcného břemene.“ 

Dle platného znění ustanovení § 101 odst. 1) má obec 
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nebo kraj předkupní právo i k pozemku určenému 
územním plánem pro veřejně prospěšné opatření. 

Je na uvážení pořizovatele, jak zohlední připravované 
znění novely stavebního zákona ve vztahu k 
pořizovanému Územnímu plánu Černá u Bohdanče, 
respektive k zajištění předkupního práva pro veřejně 
prospěšné opatření NRÚSES K72, a to především z 
hlediska předpokládaného vydání  
územního plánu a také s ohledem na zajištění 
minimalizace zásahů do vlastnických práv dotčených 
osob ve smyslu ustanovení § 4 odstavec 1 stavebního 
zákona. 

- projektant vypustí z výrokové části 
územního plánu na str. č. 38 u veřejně 
prospěšného  opatření WU1 požadavek 
na uplatnění  předkupního práva 
s ohledem na  projednávanou novelu 
stavebního zákona, s ohledem na 
pořizovaný nový územní plán a ve 
vztahu k  § 4 odstavec 1 stavebního 
zákona; označení (také grafické 
značení) této stavby bude dle metodiky 
MINIS VU1, tedy pouze možnost 
vyvlastnění; 

Sousední obce Připomínka   
Město Lázně Bohdaneč 
533 41  Lázně Bohdaneč  

- sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku 

 

Obec  Rybitví 
533 54  Pardubice 20 

- sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku 

 

Obec Živanice 
533 42  Pardubice  

- sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku 

 

Město Pardubice 
530 21  Pardubice  

- sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku 

 

Subjekt uplatňující námitku Námitka Rozhodnutí o námitce  
 

Český zahrádkářský svaz, základní organizace,  
533 41 Černá u Bohdanče, IČO: 00433675 
Ev.č. organizace: 506043 
 
Námitka byla obdržena na veřejném projednání dne 
1.3.2012 v 9:25 h 

Vážení, 

obec Černá u Bohdanče připravuje územní plán obce. 
Tímto bychom se chtěli k tomuto závaznému 
dokumentu obce také vyjádřit a vznést námitku. 

Jsme vlastníky nemovitostí - zahradních chatek a 
ostatního majetku na pozemcích obce. Obci platíme 
řádně za nájem pozemků. Chtěli bychom i nadále 
využívat tuto lokalitu jako zahrádkářskou kolonii, jako 
je tomu dosud. 

V návrhu územního plánu obce je tato lokalita vedena 

Námitka se zamítá. 
 
Odůvodnění: 
Námitku podal Český zahrádkářský 
svaz, základní organizace, 533 41 Černá 
u Bohdanče, IČO: 00433675 a jeho 
jednotlivý členové, kteří vlastní stavby 
zahradních chatek na pozemcích obce 
Černá u Bohdanče. Jedná se tedy o 
pozemky p.č. 166/11, 35/35, 35/17 a 
p.č.st. 108 – 120 k.ú. Černá u Bohdanče. 
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pod značkou P3 přestavbová plocha „ severní okraj 
obce". V návrhu ÚP je uvedeno funkční využití jako 
plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a 
střední. 
S tímto návrhem na řešení nesouhlasíme a rádi bychom 
zachovali stávající stav, tzn. zahrádkářskou kolonii. 
Svoji námitku zdůvodňujeme tím, že jsme tyto zahrádky 
vybudovali svépomocí, na své náklady. Zvelebili jsme 
původní pozemek obce (smetiště, bahňák) a nadále 
pokračujeme ve zvelebování okolí léto lokality. 
Domníváme se, že se zahrádkáři nejsou žádné problémy 
a nezpůsobujeme obci žádnou škodu. 

Žádáme tímto zastupitelstvo obce o zvážení, zda je pro 
obec větší přínos mít v obci klidnou lokalitu zahradních 
domků s bezproblémovými nájemníky, či jednorázový 
finanční příjem do pokladny obce. 

Pozemky obec pronajímá, jak je psáno 
v námitce k rekreačním účelům – 
zahrádkářská kolonie.   

Územní plán navrhuje na ploše zahrádek 
přestavbovou plochu P3 „ severní okraj 
obce", která je zařazena do funkční 
plochy občanského vybavení - komerční 
zařízení malá a střední OM. 
 Územní plán svým návrhem řeší mimo 
jiné potřebu vymezení rozvojových 
ploch pro bydlení a tím vychází vstříc 
poptávce po stavebních parcelách 
v kvalitním životním prostředí 
v blízkosti města s nedostatkem 
dostupných stavebních parcel. Nárůstem  
rozvojových ploch pro bydlení, které 
mají vytvořenou také žádoucí rezervu 
(33 %), vznikla potřeba vymezení 
odpovídajících ploch občanského 
vybavení. Poloha plochy zahrádkářské 
kolonie v rámci zastavěného území, 
v jádru obce, a její přímá návaznost na 
zastavěné i zastavitelné území je 
z hlediska urbanistické koncepce 
odůvodněním pro návrh přestavbové 
plochy. Pro potřeby každodenní 
rekreace, pro kterou plocha 
zahrádkářské kolonie slouží, územní 
plán nově nabízí jednak plochy pro 
bydlení v rodinných domech, kde je 
zahrádka včetně potřebných 
doplňkových staveb přípustná a dále 
plochu pro rozvoj rekreace na plochách 
přírodního charakteru – K1. 
Územní plán tímto řešením navrhuje 
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vyvážené a efektivní využití 
zastavěného území a zachování funkční 
a urbanistické celistvosti sídla a 
zajišťuje plnohodnotné využití ploch a 
objektů v zastavěném území, návrhem 
je posílena funkční vyváženost v území. 
Územní plán návrhem této přestavbové 
plochy respektuje cíle územního 
plánování stanovené stavebním 
zákonem, především hospodárné 
využívání zastavěného území a ochrana 
nezastavěného území, územní plán 
respektuje úkoly územního plánování 
především tím, že stanovuje podmínky 
pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a 
pro kvalitní bydlení.  
Územní plán respektováním výše 
uvedených cílů a úkolů územního 
plánování, přehodnotil stávající plochu 
zahrádek a také s ohledem na vlastnictví 
této plochy (obec) navrhl plochu jako  
přestavbovou pro občanskou 
vybavenost.  
Pro zpracování odůvodnění byly 
použity podklady: 

1. Stavební zákon 
2.  Územní plán Černá u Bohdanče  

Subjekt uplatňující připomínku Připomínka Vyhodnocení připomínky 
 

Obec Černá u Bohdanče 
Černá u Bohdanče 156, 533 41, Lázně Bohdaneč 
 
Připomínka byla obdržena na veřejném projednání 
dne 1.3.2012 v 9:30 h 

Obec Černá u Bohdanče podává připomínku k Návrhu 
Územního plánu obce Černá u Bohdanče. Při veřejném 
projednání, ze dne 1.3.2012 bylo v diskuzi zjištěno, že 
plochu, označenou jako VZ - viz příloha, je nutno nově 
označit jako plochu SV (plochy smíšené, obytné - 

Připomínce se vyhovuje. 
 
Odůvodnění: 
Obec Černá u Bohdanče podala 
připomínku k ploše označené v návrhu 
územního plánu jako VZ – výroba a 
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venkovské) skladování – zemědělská výroba 
v jihozápadní části obce. Dle  návrhu 
územního plánu se jedná o 
stabilizovanou plochu v zastavěném 
území, konkrétně se jedná o pozemky 
p.č. 58/1, 54, 52/2, 52/1, 51/2, 51/1, 47, 
48, 350, 45/1, 339/6, 339/2 a p.č.st. 8 a 
67 k. ú. Černá u Bohdanče. Dle 
aktuálního výpisu z katastru nemovitostí 
ke dni 30.7.2012 se jedná o druhy 
pozemků - zahrada, vodní plocha 
(p.č.51/2, 51/1a 47), ostatní plocha, 
ostatní komunikace (p.č. 350) a 
pozemek p.č.st. 8 zastavěná plocha a 
nádvoří (objekt k bydlení) a p.č.st. 67  
zastavěná plocha a nádvoří (zemědělská 
stavba). 
K výše uvedeným pozemkům a k jejich 
zařazení do návrhu územního plánu bylo 
na veřejném projednání sděleno, že 
jejich zařazení je chybné, že se jedná o 
plochu, kde zemědělská výroba není 
provozována; jedná se o plochu původní 
venkovské zástavby a tedy by měla být 
v územním plánu zakreslena jako 
stabilizovaná plocha SV – plochy 
smíšené obytné – venkovské. Dle 
platné územně plánovací 
dokumentace – Územní plán 
sídelního útvaru obce Černá u 
Bohdanče, leží tato plocha  
v zastavěném území s funkční 
plochou využití – zóna venkovského 
typu smíšená.     
Na základě výše uvedeného projektant 
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tuto plochu opětovně prověří a následně 
provede opravu chybného zákresu. 
Důvod této opravy bude popsán 
v odůvodnění územního plánu.     
Pro zpracování odůvodnění byly 
použity podklady: 

1.  Náhled do katastru nemovitostí 
2.  Územní plán Černá u Bohdanče   

Pokyny pořizovatele územního plánu - projektant v rámci úprav územního plánu na základě  
vyhodnocení veřejného projednání provede aktualizaci 
vymezení zastavěného území,  
- používaný termín „funkční plochy“ nahradit 
termínem „plochy s rozdílným způsobem využití“dle 
vyhl. č. 501/2006 Sb., a dle metodiky MINIS (str. 8, 19, 
21, 22, 37, 63 a další), 
- používaný termín „funkční regulace“ nahradit 
termínem „podmínky pro využití ploch“dle vyhl. č. 
501/2006 Sb., a dle metodiky MINIS (str. 9), 
- projektant zobecní v kapitole 6 návrhu územního 
plánu u podmínek prostorového uspořádání konkrétní 
podmínky pro zastřešení staveb (tvary a sklony střech 
jsou regulací, kterou řeší dle stavebního zákona 
regulační plán), 
- projektant blíže popíše stanovenou urbanistickou 
koncepci,  
- str. 15 a 16 – jsou zaměněné plochy P4 a P5,  
- str. 22 textové části druhý odstavec, upravit dle 
metodiky MINIS, 
- projektant upřesní v zásadách prostorové regulace pro 
jednotlivé plochy význam textu – „max. 2. nadzemní 
podlaží + podkroví“ (text bude upřesněn, nebo 
vysvětlen v odůvodnění), 
- projektant vysvětlí v odůvodnění, co je myšleno 
přípustným využitím plochy – „stavby a plochy 
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Zpracovala dne 30.7.2012 Ing. arch. Mariana Zmítková, pořizovatelka územního plánu Černá u Bohdanče  ve spolupráci s Pavlem Hercíkem, určeným 
zastupitelem obce Černá u Bohdanče. 

nezbytné k obsluze plochy“, 
- v některých plochách s rozdílným způsobem využití 
chybí ve výčtu přípustného využití „nezbytné plochy 
technického vybavení“ a jsou tam pouze „trasy 
liniové technické vybavenosti“ (lze v těchto plochách 
umístit přípojku ?), 
- projektant určí ve kterých plochách lze umístit 
základnové stranice mobilních operátorů, případně 
fotovoltaických elektráren, 
- str. 49 – kapitola 3.1.1 - projektant uvede do souladu 
text ohledně nemovitých kulturních památek zapsaných 
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR dle 
vyjádření Magistrátu města Pardubice, odboru 
správních agend, č.j. MmP 40540/2010 ze dne 
23.6.2010, 
- str. 50 – první odstavec - upravit text  v souladu s § 22 
odst.2  památkového zákona, který se váže ke stavební 
činnosti na daném území a s § 23  památkového zákona, 
který se týká archeologických nálezů,  
- str. 59 – šestý odstavec –  upravit text  v souladu s § 
22 odst.2  památkového zákona, 
- str. 61 – odstavec začínající „Pásmo hygienické 
ochrany ….“ - projektant přehodnotí obsah textu, 
- str. 66 – doplnit vysvětlení zkratek TTP, EÚ a UAP, 
- v textu opravit chybný údaj namísto plochy Z10 uvést 
plochu Z9 (str. 66, 69 a 70), 
- projektant doplní do odůvodnění základní vysvětlení 
členění jednotlivých ploch v územním plánu (dle 
metodiky MINIS). 


