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ŽALUDA, projektová kancelář               / a.1 / 

 

[a1] ZMĚNA Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU  
LÁZNĚ BOHDANEČ - TEXTOVÁ ČÁST 

 

(1) Změna č. II Územního plánu Lázně Bohdaneč (dále jen „Změna č. II“) mění Územní plán Lázně Bohdaneč, vydaný 
Zastupitelstvem města Lázně Bohdaneč dne 30. 1. 2013 usnesením č. 22.5 formou opatření obecné povahy 
s nabytím účinnosti ke dni 16. 2. 2013, ve znění Změny č. I/B vydané Zastupitelstvem města Lázně Bohdaneč dne  
7.12.2016 usnesením č. 14.15 formou opatření obecné povahy s nabytím účinnosti ke dni 4.1.2017 (resp. právní 
stav ÚP Lázně Bohdaneč po vydání Změny č. I/B), takto: 

 

(1.1) V kapitole „I.1.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího 
účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě 
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu,“  

v podkapitole „Základní podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“: 

v oddílu „Plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské (BI)“ 

v  části „Podmíněně přípustné využití:“ 

 ruší text poslední odrážky: 

„- není stanoveno“ 

 a zároveň jej nahrazuje textem odrážky:  

„- výroba a skladování za podmínky, že neomezí hlavní využití, svým provozem nesníží kvalitu prostředí, zejména 
že negativní vlivy činností z výroby a skladování nepřesáhnou hranice jednotlivých areálů a nebudou mít negativní 
vliv na stávající i nově navrženou obytnou zástavbu, a nepřesáhne 400 m

2
 zastavěné plochy.“  

a v  části „Podmínky prostorového uspořádání:“ 

 ruší text poslední odrážky: 

„- výšková hladina zástavby - max. 10 m.“ 

 a zároveň jej nahrazuje textem odrážky:  

„- výšková hladina zástavby - respektovat současnou hladinu okolní zástavby.“  

(1.2) V kapitole „I.1.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího 
účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě 
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu,“  

v podkapitole „Základní podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“: 

v oddílu „Plochy smíšené obytné - v centrech měst (SC)“ 

v  části „Podmínky prostorového uspořádání:“ 

 ruší text poslední odrážky: 

„- výšková hladina zástavby - min. 12,5 m, max. 18 m.“ 

 a zároveň jej nahrazuje textem odrážky:  

„- výšková hladina zástavby - respektovat současnou hladinu okolní zástavby, max. 18 m.“  

(1.3) V kapitole „I.1.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího 
účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě 
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu,“  

v podkapitole „Základní podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“: 

v oddílu „Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura a komerční zařízení malá a střední (OVM)“ 
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v  části „Podmínky prostorového uspořádání:“ 

 ruší text poslední odrážky: 

„- výšková hladina zástavby - max. 12 m, v ploše P4 max. 6 m“ 

 a zároveň jej nahrazuje textem odrážky:  

„- výšková hladina zástavby - respektovat současnou hladinu okolní zástavby, pro výstavbu v areálech základních 
škol umožnit i vyšší zástavbu, zachovat dominantní pozici kostela.“  

(1.4) V kapitole „I.1.j) Vymezení ploch a koridorů k prověření územní studií,“  

 ruší text: 

„Pro pořízení územních studií, pro jejich schválení pořizovatelem a vložení dat o těchto studiích do evidence 
územně plánovací činnosti se stanovují následující lhůty ode dne nabytí účinnosti opatření obecné povahy Územní 
plán Lázně Bohdaneč: 

ÚS – I, ÚS – II, ÚS – III, ÚS – IV a ÚS – VII 5 let; ÚS – V,  ÚS – VI, ÚS – VII, ÚS – VIII a ÚS – IX 8 let.“ 

 a zároveň jej nahrazuje textem:  

„Pro pořízení územních studií, pro jejich schválení pořizovatelem a vložení dat o těchto studiích do evidence 
územně plánovací činnosti se stanovuje lhůta 8 let ode dne nabytí účinnosti opatření obecné povahy Změna č. II 
ÚP Lázně Bohdaneč.“  

 

(2) Textová část Změny č. II obsahuje 1 list (2 číslované strany).  

(3) Grafická část Změny č. II není zpracována - Změna č. II nevznáší nároky na změnu grafické části ÚP Lázně 
Bohdaneč.  
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[b1] ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU 
LÁZNĚ BOHDANEČ - TEXTOVÁ ČÁST 

1 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Deklarace zákonnosti procesu pořízení; soulad se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen stavební zákon či zákon č. 183/2006 Sb., a se 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád či zákon 
č. 500/2004 Sb.). 

Náležitost vyplývající ze stavebního zákona a ze správního řádu 

Zpracovává pořizovatel průběžně a po ukončení projednání návrhu změny územního plánu 

Zastupitelstvo města usnesením č. 13.11 ze dne 12.9.2016 schválilo ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) ve 
spojení s § 44 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), pořízení změny č. II Územního plánu Lázně Bohdaneč, která bude spočívat ve změně 
podmínek prostorového upořádání jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití v zastavěném území a zastavitelných 
plochách. Usnesením č. 13.12 schválilo téhož dne ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) ve spojení s § 47 odst. 1 
stavebního zákona jako určeného zastupitele pro pořízení změny č. II Územního plánu Lázně Bohdaneč Ing. Miloše 
Karafiáta, starostu města. 

Pořizovatelem změny č. II je Městský úřad Lázně Bohdaneč, který dle § 24 odst. 1 stavebního zákona, zajišťuje 
výkon územně plánovací činnosti pro změnu č. II na základě smlouvy s fyzickou osobou Ing. Martinou Miklendovou, která 
splňuje kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti kladené na úředníky obecních úřadů dle § 24 
stavebního zákona. 

Pořizovatelem byl dle ust. § 47 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem, v souladu s ust. § 
11 a přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, vypracován návrh zadání změny č. II územního plánu Lázně Bohdaneč (dále též „návrh 
zadání“).  

Projednání návrhu zadání bylo v souladu s ust. § 47 odst. 2 a podle ust. § 20 stavebního zákona oznámeno 
veřejnou vyhláškou č. j. MULB/04656/16/ORM/MBi ze dne 16. 11. 2016. Návrh zadání byl podle ust. § 47 odst. 2 stavebního 
zákona vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky a dále po dobu 30 dnů (od 16. 11. 2016 do 16. 
12. 2016). Oznámení bylo zveřejněno na klasické úřední desce a také elektronické úřední desce města Lázně Bohdaneč, což 
umožňovalo dálkový způsob nahlížení. K nahlédnutí byl návrh zadání v tištěné podobě na Městském úřadu Lázně Bohdaneč, 
Odboru rozvoje města a v elektronické podobě, jako příloha veřejné vyhlášky na elektronické úřední desce.  

V souladu s ust § 47 stavebního zákona zaslal pořizovatel také jednotlivě návrh zadání dotčeným orgánům, 
krajskému úřadu a sousedním obcím, a to oznámením ze dne 16. 11. 2016 č. j. MULB/04655/16/ORM/MBi.  

Lhůta pro uplatnění připomínek, požadavků a podnětů k návrhu zadání byla stanovena v souladu s ust. § 47 
stavebního zákona - pro veřejnost 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání zadání na úřední desce, pro dotčené 
orgány, sousední města a krajský úřad do 30 dnů ode dne obdržení návrhu zadání. 

K návrhu zadání bylo uplatněno 9 vyjádření a stanovisek dotčených orgánů. K návrhu zadání také uplatnil 
vyjádření krajský úřad, jako nadřízený orgán územního plánování. Ze strany veřejnosti, ostatních organizací a sousedních 
obcí nebyly k návrhu zadání podány žádné požadavky a připomínky. 

Návrh zadání byl po ukončení projednání pořizovatelem v souladu s ust. § 47 odst. 4 stavebního zákona na základě 
uplatněných požadavků a podnětů upraven. 

Obsah zadání změny č. II územního plánu Lázně Bohdaneč odpovídá požadavkům vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.  

Změna č. II nepodléhá posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je i posouzení podle § 10i zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí, neboť dotčený orgán na úseku posuzování vlivů na životní prostředí Krajský úřad 
Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný dotčený orgán vyloučil významný vliv na 
vymezené ptačí oblasti (dále též PO) a na evropsky významné lokality (dále též EVL) a nepožadoval zpracovat vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí.  

Pořizovatel změny č. II územního plánu Lázně Bohdaneč podle ust. § 47 odst. 5 stavebního zákona následně 
předložil zadání změny č. II územního plánu Lázně Bohdaneč Zastupitelstvu města Lázně Bohdaneč ke schválení. 



 
Odůvodnění změny č. II Územního plánu Lázně Bohdaneč   textová část                                                     

 

/ b.2 /    

 

Zadání Změny č. II Územního plánu Lázně Bohdaneč bylo schváleno na 15. zasedání Zastupitelstva města 
konaného dne 6.2.2017 pod číslem usnesení 15.8. 

Návrh Změny č. II ÚP Lázně Bohdaneč pro společné jednání byl odevzdán v březnu 2017.   

Projednání návrhu změny č. 2 dle § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) bylo zahájeno 05. 04. 2017, kdy byla na klasické i 
elektronické úřední desce městského úřadu Lázně Bohdaneč vyvěšena veřejná vyhláška zn. MULB/01350/17/ORM/MBi, ve 
které bylo uvedeno, že Městský úřad Lázně Bohdaneč, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace města Lázně 
Bohdaneč dle § 6 odst. 2 a § 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších přepisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 20 odst. 1 a § 50 odst. 3 stavebního 
zákona, že návrh změny č. 2 územního plánu Lázně Bohdaneč bude vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení této 
veřejné vyhlášky v období od 6. dubna 2017 do 22. května 2017 na Městském úřadu Lázně Bohdaneč, odboru rozvoje města 
v kanceláři Ing. Miroslavy Biškové, Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč v úředních hodinách a dále dálkovým 
přístupem na elektronické úřední desce města Lázně Bohdaneč na http://lazne.bohdanec.cz/uredni-deska/. Dle ustanovení 
§ 50 odst. 3 stavebního zákona mohl každý ve stanovené lhůtě do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky tedy do 22. 05. 
2017 uplatnit u pořizovatele své písemné připomínky.  K projednání byly dotčené orgány, sousední obce a krajský úřad 
přizvány jednotlivě samostatným oznámením. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíželo. Žádné připomínky nebyly 
ze strany veřejnosti uplatněny. 

Projednání návrhu změny č. 2 dle § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) bylo zahájeno 05. 04. 2017, kdy bylo odesláno 
oznámení o konání společného jednání dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a dalším institucím, které 
hájí své zájmy na území města Lázně Bohdaneč zn. MULB/01346/17/ORM/MBi, ve kterém bylo uvedeno, že Městský úřad 
Lázně Bohdaneč, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace města Lázně Bohdaneč dle § 6 odst. 2 a § 24 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů (dále jen „stavební  
zákon“), oznamuje dle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona, místo a dobu konání společného jednání o návrhu změny 
č. 2 územního plánu Lázně Bohdaneč. Společné jednání se pak uskutečnilo v úterý 25. dubna 2017 od 11.00 hod. v zasedací 
místnosti v budově Městského úřadu Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí č. p. 41 (budova, kde sídlí i Česká pošta), 533 41 
Lázně Bohdaneč.  Oznámení obdrželi jednotlivě dotčené orgány dle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, krajský úřad 
a sousední obce dle § 50 odst. 2 stavebního zákona. Dotčené orgány byly vyzvány, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne společného 
jednání uplatnili svá stanoviska. Ve stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit své připomínky. Dotčené orgány, krajský úřad 
a sousední obce mohli ode dne odeslání oznámení nahlížet do návrhu změny č. 2 územního plánu Lázně Bohdaneč na 
Městského úřadu Lázně Bohdaneč, odboru rozvoje města v kanceláři Ing. Miroslavy Biškové, Masarykovo nám. 1, 533 41 
Lázně Bohdaneč v úředních hodinách a také dálkovým přístupem na elektronické úřední desce města Lázně Bohdaneč na 
http://lazne.bohdanec.cz/uredni-deska/. K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíželo. 

K návrhu uplatnily stanoviska níže uvedené dotčené orgány:  

 Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, Odbor životního prostředí a 
zemědělství dne 05. 05. 2017;  

 Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové  
dne 12. 04. 2017; 

 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Klášterní 54, 530 02 Pardubice dne 12. 04. 2017; 

 Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha, Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních 
zájmů Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice dne 22. 05. 2017; 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 dne 26. 04. 2017; 

 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice dne 23. 05. 2017; 

 Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VI, Hradec Králové, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec 
Králové ze dne 26. 4. 2017. 

Pořizovatel dále dne 07. 06. 2017 Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor rozvoje, Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice o vydání stanoviska krajského úřadu k návrhu změny č. 2 územního plánu Lázně Bohdaneč dle § 50 odst. 7 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Dne 16. 06. 2017 vydal Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor rozvoje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 
pod č. j. KrÚ 39897/2017 stanovisko se závěrem, že krajský úřad neshledal nedostatky, které by z hlediska koordinace 
využívání území, zejména o ohledem na širší vztahy a dále z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem, bránily zahájení řízení o návrhu Změny č. 2 územního plánu Lázně Bohdaneč.  

Pořizovatel následně vyhodnotil výsledky projednání. Všechny výše uvedené dotčené orgány kromě krajské 
hygienické stanice s návrhem změny č. 2 souhlasily bez připomínek. 

Na základě stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Klášterní 54, 530 02 Pardubice ze dne 12. 
04. 2017 bylo nutné upravit návrh změny č. 2 v části podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití BI, kde byla 

http://lazne.bohdanec.cz/uredni-deska/
http://lazne.bohdanec.cz/uredni-deska/
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doplněna informace, že negativní vlivy činností z výroby a skladování (např. hluk apod.) provozované v ploše BI, 
nepřesáhnou hranice jednotlivých areálů a nebudou mít negativní vliv na stávající i nově navrženou obytnou zástavbu. 

Následně bylo zahájeno řízení o vydání změny č. 2 územního plánu Lázně Bohdaneč – opatření obecné povahy. 

Dne 30. 06. 2017 bylo zahájeno projednání změny č. 2 dle § 52 stavebního zákona. Byla zveřejněna veřejná 
vyhláška zn. MULB/02432/17/OSMRM/MBi, kterou bylo oznámeno zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu 
změny č. 2 územního plánu Lázně Bohdaneč – návrhu opatření obecné povahy a oznámeno konání veřejného projednání, 
kdy Městský úřad Lázně Bohdaneč jako pořizovatel územně plánovací dokumentace města Lázně Bohdaneč dle § 6 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), který si dle § 24 stavebního zákona zajišťuje splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně 
plánovací činnosti, oznámil v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona ve smyslu ustanovení § 172 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu změny č. 2 územního plánu Lázně Bohdaneč – 
návrhu opatření obecné povahy včetně odůvodnění a konání veřejného projednání. 

V souladu s ust. § 52 odst. 1 stavebního zákona byl návrh změny č. 2 územního plánu Lázně Bohdaneč – návrh 
opatření obecné povahy s odůvodněním, který se týkal všech vlastníků nemovitostí, kteří jsou řešením změny č. 2 dotčeni, 
vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky v období od 3. července 2017 do 16. srpna 2017 na 
Městském úřadu Lázně Bohdaneč, Odboru správy majetku a rozvoje města v kanceláři Ing. Miroslavy Biškové, Masarykovo 
nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč v úředních hodinách a dále dálkovým přístupem na elektronické úřední desce města Lázně 
Bohdaneč na http://lazne.bohdanec.cz/uredni-deska/. 

Veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Lázně Bohdaneč – návrhu opatření obecné povahy včetně 
odůvodnění se uskutečnilo ve středu 9. srpna 2017 v 16 hodin v zasedací místnosti v budově Městského úřadu Lázně 
Bohdaneč, Masarykovo náměstí č. p. 41 (budova, kde sídlí i Česká pošta), 533 41 Lázně Bohdaneč. Na veřejném projednání 
bude zajištěn odborný výklad fyzickou osobou oprávněnou k projektové činnosti ve výstavbě (projektantem). K veřejnému 
projednání pořizovatel přizývá jednotlivě dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce a to nejméně 30 dnů předem 
samostatným oznámením zn. MULB/02426/17/OSMRM/MBi. V souladu s ust. § 172 odst. 5 správního řádu a dle ust. § 52 
odst. 2 stavebního zákona mohli námitky proti návrhu změny č. 2 územního plánu Lázně Bohdaneč podat pouze vlastníci 
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení změny č. 2, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Dle § 22 odst. 3 
stavebního zákona se při veřejném projednání stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně a musí být opatřeny 
identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání tedy 
do 16. 8. 2017 mohl každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých museli uvést odůvodnění, údaje 
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, a především vymezit území dotčené námitkou. Podle ustanovení § 52 
odst. 4 stavebního zákona ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad 
územního rozvoje, nebo regulačního plánu vydaného krajem se nepřihlíželo.  

Pořizovatel společně s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání dle § 52 stavebního. K návrhu nikdo 
neuplatnil námitky ani připomínky. 

Na základě projednání nebylo nutné provádět podstatné úpravy návrhu změny č. 2 a tedy pořizovatel mohl 
přistoupit k vydání změny č. 2 dle § 54 stavebního zákona.  

Vydání změny č. 2 územního plánu Lázně Bohdaneč – opatření obecné povahy proběhlo na jednání zastupitelstva města 
Lázně Bohdaneč dne 13. 09. 2017. 

 

2 SOULAD ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 4, písm. a) 

Zpracovává projektant. 

2. 1 Vyhodnocení souladu Změny č. II s Politikou územního rozvoje České republiky 

Změna č. II Územního plánu Lázně Bohdaneč (dále jen „Změna č. II“) je v souladu s Politikou územního rozvoje 
České republiky ve znění Aktualizace č. 1 (dále též jen „PÚR ČR“), schválené vládou ČR dne 15. dubna 2015 usnesením 
č. 276.  

Území řešené Změnou č. II (k. ú. Lázně Bohdaneč) leží v rozvojové oblasti „OB4 Rozvojová oblast Hradec Králové / 
Pardubice“. 

Změna č. II respektuje obecné zásady stanovené PÚR ČR a vytváří podmínky pro naplnění jejích cílů v souladu 
s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Změny č. II se týkají zejména 
následující body republikových priorit: 



 
Odůvodnění změny č. II Územního plánu Lázně Bohdaneč   textová část                                                     

 

/ b.4 /    

 

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

Vytváření podmínek pro ochranu a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, včetně jedinečné 
urbanistické struktury a krajinného rázu je zakotveno v jednotlivých koncepcích stanovených Územním plánem 
Lázně Bohdaneč. Tyto koncepce nejsou Změnou č. II měněny a řešení Změny č. II je s nimi v souladu.  

Změna č. II respektuje kompozici města a jeho urbanistickou strukturu definovanou stanovením regulativů v ÚP 
Lázně Bohdaneč. Dílčími zásahy do podmínek plošného a prostorového uspořádání v rámci některých typů ploch 
s rozdílným způsobem využití není urbanistická struktura města narušena.  

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

Na základě potřebnosti prověřit dílčí zásady plošného a prostorového uspořádání některých typů ploch 
s rozdílným způsobem využití je Změnou č. II korigováno řešení ÚP Lázně Bohdaneč, a to zejména s ohledem na 
umožnění adekvátního rozvoje veřejné infrastruktury v plochách OVM.  

Dílčí zásahy do podmínek plošného a prostorového uspořádání jsou plně v souladu s urbanistickou koncepcí 
stanovenou v ÚP Lázně Bohdaneč; komplexní řešení území zahrnuté v ÚP Lázně Bohdaneč není Změnou č. II 
dotčeno.  

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, který 
představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových 
hledisek.  

Změna č. II naplňuje tuto prioritu zejména respektováním koncepce rozvoje území a urbanistické koncepce 
stanovené v platném ÚP Lázně Bohdaneč; tyto koncepce představují komplexní rámec pro integrovaný rozvoj 
území za současného zohlednění a koordinace prostorových, odvětvových a časových hledisek. Řešení Změny č. II 
bylo v rámci zpracování objektivně posuzováno z nejrůznějších hledisek týkajících se dané problematiky (plošného 
a prostorového uspořádání území).  

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

V souvislosti s hospodárným využíváním zastavěného území jsou Změnou č. II vytvořeny podmínky pro umožnění 
rozvoje veřejné infrastruktury ve stávajících plochách včetně zastavitelných ploch a ploch přestavby vymezených 
v ÚP Lázně Bohdaneč, v rámci ploch bydlení je rozšířena možnost zachování a rozvoje drobných výrobních aktivit 
v souladu se současným stavem využívání obytného území, čímž Změna č. II přispívá k účelnému využívání a 
uspořádání území úspornému v nárocích na veřejné rozpočty a k ochraně nezastavěného území.  

(27)   Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její 
účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí 
(měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře 
těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými 
geografickými podmínkami.  

Účelné využívání veřejné infrastruktury (v daném případě zejména občanského vybavení na území města) je 
řešením Změny č. II přímo podpořeno - úpravou a korekcí podmínek prostorového uspořádání v rámci ploch 
občanského vybavení - veřejné infrastruktury a komerčních zařízení malých a středních (OVM).  

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech 
potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních 
veřejných městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru 
s veřejností.  

Změna č. II zohledňuje ve svém návrhu další rozvoj území, respektuje a zachovává vyvážené podmínky pro 
všechny důležité aktivity, které v území probíhají, dodržuje občanská práva a zajišťuje nejlepší životní podmínky 
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obyvatel. Řešení Změny č. II klade důraz na ochranu a rozvoj občanské vybavenosti a zvyšování flexibility využití 
obytného území města.  

Změna č. II zároveň respektuje kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní 
plánování stanovené PÚR ČR vyplývajících z polohy města v rozvojové oblasti (OB4 Rozvojová oblast Hradec Králové / 
Pardubice). Území řešeného Změnou č. II se týkají zejména následující kritéria, podmínky a úkoly: 

(38) Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území; při rozhodování a posuzování záměrů na změny území ve 
všech rozvojových oblastech a rozvojových osách je nutno sledovat zejména: 

   a) možnosti využití stávající veřejné infrastruktury a potřebu jejího dalšího rozvoje a dobudování při současném 
respektování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území 

   b) rozvoj bydlení při upřednostnění rozvoje uvnitř zastavěného území a předcházení prostorové sociální segregaci, 
fragmentaci krajiny nově vymezenými zastavitelnými plochami a záborům ploch veřejné zeleně sloužící svému 
účelu 

   e) zachování a rozvoj společenské funkce tradičních městských center 

   g) minimalizování ovlivnění přírodních a krajinných hodnot území 

Změna č. II vytváří podmínky pro lepší využití stávající veřejné infrastruktury a pro potřebu jejího dalšího rozvoje a 
dobudování (konkrétně pro dostavbu a rozvoj základní školy, obecně pak pro všechny plochy občanského 
vybavení - OVM). Řešením Změny č. II nejsou negativně ovlivněny žádné přírodní a krajinné hodnoty.  

Ostatní požadavky vyplývající z priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území dle PÚR ČR 
byly prověřeny a lze konstatovat, že se netýkají řešení Změny č. II ÚP Lázně Bohdaneč.  

2. 2 Vyhodnocení souladu Změny č. II se Zásadami územního rozvoje Pardubického 
kraje 

Změna č. II je v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen 
„ZÚR Pk“), schválené Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 17. 9. 2014 usnesením č. Z/229/14 a s nabytím účinnosti dne 
7. 10. 2014. Území řešeného Změnou č. II se týkají zejména následující priority a úkoly vyplývající ze ZÚR Pk (uvedeny jsou 
priority vycházející ze Zadání Změny č. II): 

(1.) Stanovení priorit územního plánování Pardubického kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území:  

(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Pardubického kraje, založený na 
zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel 
kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek při zpracování územních 
studií, územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve využití území. 

Principy a zásady vedoucí k udržitelnému rozvoji území jsou zakotveny v koncepci rozvoje území a v dílčích 
koncepcích jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje, stanovených Územním plánem Lázně Bohdaneč. Tyto 
koncepce nejsou Změnou č. II měněny.  

Změna č. II vytváří předpoklady pro výstavbu respektováním zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch 
přestavby vymezených Územním plánem Lázně Bohdaneč, dílčími zásahy do podmínek plošného a prostorového 
uspořádání vytváří lepší podmínky pro jejich efektivní využívání v souladu s principy udržitelného rozvoje území.  

(04) Vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje založené na městech Pardubice, 
Chrudim, Svitavy a dvojměstích Česká Třebová - Ústí nad Orlicí a Vysoké Mýto - Choceň. Posilovat význam 
ostatních center osídlení, zejména ORP: Moravská Třebová, Hlinsko, Litomyšl, Lanškroun, Přelouč, Holice, Žamberk 
a Králíky. 

Podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje jsou zakotveny v koncepci rozvoje území 
a v urbanistické koncepci stanovených Územním plánem Lázně Bohdaneč, které nejsou Změnou č. II měněny. 

Význam Lázní Bohdaneč v sídelní struktuře je podpořen umožněním rozvoje občanského vybavení v existujících 
areálech a plochách, a dále úpravou výškové hladiny zástavby v plochách smíšených obytných - v centrech měst 
(SC) a v plochách občanského vybavení - veřejné infrastruktury a komerčních zařízení malých a středních (OVM).  

Lázeňská funkce města je do určité míry podpořena prodloužením lhůty pro pořízení územní studie ÚS - VII řešící 
lesopark a specifickou zeleň v sousedství lázeňského parku pro zajištění krátkodobé rekreace obyvatel a 
návštěvníků města a doplňkových funkcí pro návštěvníky lázní, s cílem zamezení marného uplynutí lhůty 
stanovené v platném ÚP Lázně Bohdaneč a s cílem zajištění možnosti zpracování kvalitního a komplexního územně 
plánovacího podkladu pro rozvoj lesoparku.  

(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje. Přitom se soustředit zejména 
na: 
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    (06a) zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko-stabilizační funkce krajiny 

    (06b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu 

    (06c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické struktury a 
architektonické a přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny 

    (06d) ochranu obyvatel před zdravotními riziky z narušené kvality prostředí, zejména ve vztahu k vysoké zátěži hlukem, 
škodlivými látkami v ovzduší a znečišťování povrchových vod využívaných ke koupání 

    (06e) ochranu před vznikem prostorově sociální segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel 

    (06f) rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do nejméně konfliktních lokalit 

Obsahem řešení Změny č. II je pouze stanovení úprav podmínek využití a prostorové regulace vybraných ploch s 
rozdílným způsobem využití dle platného ÚP Lázně Bohdaneč a změna lhůty pro pořízení územních studií. Změna 
č. II nevytváří vliv na nezastavěné území, resp. na území volné krajiny s množstvím přírodních hodnot.  

Ochrana pozitivních znaků krajinného rázu je zajištěna zejména podmínkami prostorového uspořádání, 
stanovenými Územním plánem Lázně Bohdaneč. Dílčí změny obsažené ve Změně č. II jsou stanoveny při 
zohlednění pozitivních znaků krajinného rázu s cílem nenarušit existující urbanistickou strukturu města a zachovat 
dominantu kostela.  

Stanovené změny podmínek využití a prostorového uspořádání území nevytvářejí možnost narušení kvality 
prostředí, nezhoršují stav ovzduší nebo povrchových vod. 

Změna č. II nevymezuje rozvojové záměry, které by mohly významně ovlivnit charakter krajiny. 

(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje zvláště ve vymezených 
rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se soustředit zejména na: 

    (07a) 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 

    (07b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel a v souvislosti 
s tím 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 

    (07d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného výzkumu, strategických služeb 
(znalostní ekonomika) 

    (07g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, likvidace odpadních vod a soustav zásobování vodou a 
energiemi včetně využívání energie z alternativních zdrojů a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem 
zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností 
v ostatním území kraje 

Změna č. II upravuje podmínky využití a prostorového uspořádání vybraných typů ploch s rozdílným způsobem 
využití vycházející z existující urbanistické struktury města, ochrany hodnot a kompozice města. Zásadní částí 
Změny č. II je úprava podmínek prostorového uspořádání v plochách OVM- plochy občanského vybavení - veřejná 
infrastruktura a komerční zařízení malá a střední, která zajistí adekvátní rozvoj a možnost výstavby (dostaveb a 
přístaveb) s cílem umožnit rozvoj základních škol jakožto základního občanského vybavení zvyšujícího atraktivitu 
města pro bydlení a obecně kvalitu bydlení ve městě.  

Změnou č. II je respektováno zastavěné území a územní rozvoj definovaný v ÚP Lázně Bohdaneč (ve znění Změny 
č. I/B), nové zastavitelné plochy nejsou vymezeny. Řešení Změny č. II umožňuje lepší a efektivnější využívání 
stabilizovaných ploch s cílem chránit nezastavěné území a volnou krajinu před další výstavbou.  

Rozvoj ekonomických odvětví, ani rozvoj dopravní a technické infrastruktury města se netýká řešení Změny č. II.  

(2.) Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených v PÚR a vymezení rozvojových oblastí, 
rozvojových os a rozvojových center krajského významu: 

(2.1.) Rozvojová oblast republikového významu 

(11) ZÚR zpřesňují vymezení rozvojové oblasti OB4 Hradec Králové - Pardubice na území Pardubického kraje tak, že do 
této osy jsou zahrnuty následující obce (katastrální území): 

    (11a) ve správním obvodu ORP Pardubice: (…), Lázně Bohdaneč (Lázně Bohdaneč), (…) 

(12) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území: 

    (12g) rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní veřejné dopravy a s vazbou na sídla s odpovídající veřejnou 
infrastrukturou 



textová část                                                                                                   Odůvodnění změny č. II Územního plánu Lázně Bohdaneč 

               / b.7 / 

 

    (12m) respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území 

    (12n) dotvářet krajinu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability 

Změna č. II nevymezuje nové zastavitelné plochy ani plochy přestavby. Úpravou podmínek využití a prostorového 
uspořádání vybraných typů ploch nejsou dotčeny hodnoty území; stanoveny jsou požadavky na ochranu 
dominanty kostela sv. Maří Magdalény v centru města.  

Změna č. II nevytváří vliv na nezastavěné území, resp. na území volné krajiny s množstvím přírodních hodnot 
včetně skladebných částí ÚSES. 

Estetická hodnota krajiny nebude Změnou č. II narušena, ekologická stabilita území je zajištěna respektováním 
skladebných prvků ÚSES, vymezených Územním plánem Lázně Bohdaneč.  

(13) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 

    (13a) zpřesnit koridory dopravy, vymezené v ZÚR, zejména napojení areálu přístavu na silnici I/36 (obchvat Lázní 
Bohdaneč) 

    (13b) ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy veřejnou 
infrastrukturou, limity rozvoje území a ochranu krajiny 

    (13e) respektovat požadavky na ochranu ptačích oblastí Bohdanečský rybník (…), evropsky významných lokalit (…), 
Bohdanečský rybník, (…), národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník, (…) 

    (13f) respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES za podmínek stanovených odst. 
(112): nadregionálních biocenter Bohdaneč (…), nadregionálních biokoridorů (…), K72, (…) 

Výše uvedené úkoly pro územní plánování jsou splněny Územním plánem Lázně Bohdaneč a jsou Změnou č. II plně 
respektovány. 

Záměry na provedení změn v oblasti dopravní infrastruktury (přeložky silnice I/36) nejsou řešením Změny č. II 
dotčeny. Změna č. II nevymezuje nové zastavitelné plochy ani plochy přestavby. Změna č. II nevytváří vliv na 
nezastavěné území, resp. na území volné krajiny s množstvím přírodních hodnot včetně skladebných částí ÚSES. 

(2.5.) Centra osídlení 

(49) ZÚR vymezují na území Pardubického kraje tyto kategorie center osídlení: 

    (49e) ostatní obce s pověřeným obecním úřadem: (…), Lázně Bohdaneč, (…) 

Změna č. II respektuje z hlediska kategorizace center osídlení město Lázně Bohdaneč coby ostatní obec 
s pověřeným obecním úřadem, řešením Změny č. II není nijak dotčen význam města. Podpořen je rozvoj 
občanského vybavení ve městě s přihlédnutím ke spádovosti širšího území a k významu Lázní Bohdaneč jako 
lokálního centra se základním vybavením.  

(2.5.5.) Ostatní obce s pověřeným obecním úřadem 

(65) Mimo výše uvedená centra jsou v území Pardubického kraje další obce s pověřeným obecním úřadem Chrast, 
Chvaletice, Jablonné nad Orlicí, Jevíčko, Lázně Bohdaneč, Nasavrky. 

(66) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území: 

    (66a) Lázně Bohdaneč, které jsou integrální součástí Pardubické aglomerace, mají předpoklady pro rozvoj lázeňské 
funkce. 

Lázeňská funkce města je do určité míry podpořena prodloužením lhůty pro pořízení územní studie ÚS - VII řešící 
lesopark a specifickou zeleň v sousedství lázeňského parku pro zajištění krátkodobé rekreace obyvatel a 
návštěvníků města a doplňkových funkcí pro návštěvníky lázní, s cílem zamezení marného uplynutí lhůty 
stanovené v platném ÚP Lázně Bohdaneč a s cílem zajištění možnosti zpracování kvalitního a komplexního územně 
plánovacího podkladu pro rozvoj lesoparku.  

(4.) Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v PÚR a vymezení ploch a koridorů krajského významu 

(4.1.) Plochy a koridory dopravy 

(4.1.2.) Plochy a koridory dopravy nadmístního významu 

Silnice I. třídy 

(83) ZÚR navrhuje na vybrané silniční síti tyto koridory pro umístění přeložek a obchvatů:     

    (83f)  koridor pro umístění stavby D08 - přeložka silnice I/36 Lázně Bohdaneč - D11 

    (83g)  koridor pro umístění stavby D09 - přeložka silnice I/36 Lázně Bohdaneč 
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Záměry na provedení změn v oblasti dopravní infrastruktury (přeložky silnice I/36) nejsou řešením Změny č. II 
dotčeny.  

(4.3.) Plochy a koridory nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability 

(110) ZÚR vymezují na nadregionální úrovni: 

    (110a)  funkční biocentra: 8 Bohdaneč 

    (110b)  osy nadregionálních biokoridorů, jejichž funkčnost je nutno zajistit: K72 Polabský Luh - Bohdaneč 

(112) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území: 

    (112a)  respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální a nadregionální úrovni jako 
nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny, s výjimkou umístění liniových 
staveb, které tyto plochy kříží 

Obsahem řešení Změny č. II je pouze stanovení úprav podmínek využití a prostorové regulace vybraných ploch s 
rozdílným způsobem využití dle platného ÚP Lázně Bohdaneč a změna lhůty pro pořízení územních studií. Změna 
č. II nevytváří vliv na skladebné části ÚSES.  

(5.) Upřesnění územních podmínek a koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území 

(5.1.) Přírodní hodnoty území kraje 

(115) Přírodními hodnotami území kraje se rozumí: 

    (115e)  vodohospodářsky významná území - (…), léčebné lázně Bohdaneč 

    (115h)  skladebné části ÚSES 

Obsahem řešení Změny č. II je pouze stanovení úprav podmínek využití a prostorové regulace vybraných ploch s 
rozdílným způsobem využití dle platného ÚP Lázně Bohdaneč a změna lhůty pro pořízení územních studií. Změna 
č. II nevytváří vliv na nezastavěné území, resp. na území volné krajiny s množstvím přírodních hodnot.  

(116) ZÚR stanovují tyto zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možného rozvoje těchto území 

    (116a) respektovat ochranu výše uvedených přírodních hodnot jako limitu rozvoje území s přírodními či krajinnými 
hodnotami 

    (116b) vytvářet podmínky pro využívání krajiny při respektování jejích hodnot a ekologických, estetických, rekreačních a 
hospodářských funkcí 

    (116n) podporovat rozvoj léčebných lázní Lázně Bohdaneč, respektovat požadavky na zajištění ochrany přírodních léčivých 
zdrojů a dbát na kvalitu obytného a přírodního prostředí 

Změna č. II nevymezuje rozvojové záměry, které by mohly významně ovlivnit charakter krajiny. Podmínky 
využívání krajiny nejsou měněny.  

Lázeňská funkce města je do určité míry podpořena prodloužením lhůty pro pořízení územní studie ÚS - VII řešící 
lesopark a specifickou zeleň v sousedství lázeňského parku pro zajištění krátkodobé rekreace obyvatel a 
návštěvníků města a doplňkových funkcí pro návštěvníky lázní, s cílem zamezení marného uplynutí lhůty 
stanovené v platném ÚP Lázně Bohdaneč a s cílem zajištění možnosti zpracování kvalitního a komplexního územně 
plánovacího podkladu pro rozvoj lesoparku.  

(7.) Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a 
asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Změnou č. II není vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření dotčeno.  

3 VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA 
S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH 
HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 4, písm. b) 

Zpracovává projektant. 

Soulad s cíli a úkoly územního plánování tak, jak je stanovují § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb. Pro Změnu č. II 
vyplývají zejména následující cíle a úkoly územního plánování: 
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3. 1 Vyhodnocení souladu Změny č. II s cíli územního plánování 

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území a uspokojující potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

Změna č. II vytváří předpoklady pro výstavbu respektováním zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch 
přestavby vymezených Územním plánem Lázně Bohdaneč, dílčími zásahy do podmínek plošného a prostorového 
uspořádání vytváří lepší podmínky pro jejich efektivní využívání v souladu s principy udržitelného rozvoje území.  

(2)  Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného 
využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

Změna č. II dosahuje souladu s daným cílem respektováním obsahového rámce a metodického postupu prací 
stanovených příslušnou legislativou (včetně souvisejících judikátů) na úseku územního plánování.  

Základním předpokladem pro dosažení souladu s příslušným cílem je splnění požadavků vyplývajících ze Zadání 
Změny č. II, schváleného Zastupitelstvem města Lázně Bohdaneč. Vyhodnocení splnění Zadání Změny č. II je 
uvedeno v kapitole 12. textové části Odůvodnění Změny č. II. Obecně prospěšného souladu veřejných a 
soukromých zájmů a racionálního využití společenského a hospodářského potenciálu rozvoje území bude 
dosaženo závěrečnou dohodou všech účastníků procesu pořizování Změny č. II (projektanta, pořizovatele, 
samosprávy, dotčených orgánů, veřejnosti, atd.).  

(3)  Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, 
výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních 
právních předpisů.  

Požadavek se týká účasti orgánů územního plánování v procesu pořízení Změny č. II ÚP Lázně Bohdaneč. 
Vyhodnocení souladu Změny č. II s ochranou veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů je 
uvedeno v kapitole 5 tohoto odůvodnění.  

(4)  Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku 
prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání 
zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se 
vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

Změna č. II respektuje koncepci ochrany a rozvoje kulturních, přírodních i civilizačních hodnot území, stanovenou 
Územním plánem Lázně Bohdaneč formou závazných úkolů. Dále respektuje stanovené podmínky plošného a 
prostorového uspořádání, které zajišťují hospodárné a dlouhodobě udržitelné využívání veškerých ploch 
s rozdílným způsobem využití - tyto podmínky v dílčích zásazích koriguje s cílem efektivně využívat zastavěné 
území a umožnit adekvátní rozvoj v rámci ploch občanského vybavení - veřejné infrastruktury a komerčních 
zařízení malých a středních (OVM).  

Změna č. II nevymezuje zastavitelné plochy či plochy přestavby, které by omezily či narušily přírodní, kulturní a 
civilizační hodnoty území nebo které by znemožnily jejich ochranu.  

(5)  V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro 
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a 
cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby, 
zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném 
území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. 

Požadavek se netýká Změny č. II ÚP Lázně Bohdaneč, jejíž řešení je omezeno pouze na úpravu regulativů v rámci 
zastavěného území a již vymezených zastavitelných ploch a ploch přestavby dle ÚP Lázně Bohdaneč.  

3. 2 Vyhodnocení souladu Změny č. II s úkoly územního plánování 

(1) Úkolem územního plánování je zejména 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 

Během zpracování Změny č. II byly podrobně analyzovány veškeré dostupné podklady (ÚAP ORP Pardubice, ÚAP 
Pardubického kraje, nadřazená územně plánovací dokumentace, data poskytnutá dotčenými orgány na 
jednotlivých úsecích veřejné správy) a informace o území. Zásadním podkladem pro zjištění a posouzení stavu 
území byly ÚAP ORP Pardubice zahrnující podrobně a kvalifikovaně zpracovaný rozbor udržitelného rozvoje území. 
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Přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území byly identifikovány a potvrzeny na základě vlastního terénního 
průzkumu projektanta, konzultací s představiteli města a studiem relevantních podkladů.  

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území 

Změna č. II navazuje na koncepci rozvoje území města a urbanistickou koncepci stanovenou Územním plánem 
Lázně Bohdaneč. S ohledem na přírodní a kulturní hodnoty území, specifikované v rámci rozboru udržitelného 
rozvoje území a upřesněné vlastním terénním průzkumem projektanta, respektuje Změna č. II stávající uspořádání 
sídla a nevymezuje nové zastavitelné plochy. 

Změnou č. II jsou koncepce stanovené v platném ÚP Lázně Bohdaneč respektovány; řešení Změny č. II na tyto 
koncepce navazuje a dílčími zásahy upravuje jednotlivé podmínky plošného a prostorového uspořádání některých 
typů ploch s rozdílným způsobem využití.  

c)  prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s 
ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a 
na její hospodárné využívání 

Potřeba změny v území je vyvolaná potřebností rekonstrukce, dostavby a úprav stávající základní školy a obecně 
vhodností korekce podmínek plošného a prostorového uspořádání dle současného využívání území.  

Změna č. II explicitně vytváří podmínky pro hospodárné využívání veřejné infrastruktury stanovením nových 
podmínek prostorového uspořádání ploch OVM.  

d)  stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na 
jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb 

Změna č. II dílčími zásahy upravuje podmínky plošného a prostorového uspořádání dle z Územního plánu Lázně 
Bohdaneč. Tyto podmínky jsou stanoveny primárně s ohledem na charakter a strukturu stávající zástavby tak, aby 
nedošlo k narušení ustálených urbanistických, architektonických, estetických a kompozičních principů a zásad, 
které se odráží v celkově příznivém a kvalitním prostředí lázeňského města. 

e)  stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na 
stávající charakter a hodnoty území 

Změna č. II zpřesňuje a doplňuje podmínky pro provedení změn v území, konkrétně podmínky využití a 
prostorového uspořádání řešeného území. Provedené úpravy podmínek prostorového uspořádání odkazují 
k současné výškové hladině zástavby, zajištěna je ochrana a zachování dominantní pozice kostela ve struktuře 
sídla.  

f)  stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci) 

S ohledem na obsah Změny č. II (dílčí úprava podmínek plošného a prostorového uspořádání) nebylo touto 
změnou pořadí změn v území (etapizace) stanoveno. 

g)  vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků, a to přírodě blízkým způsobem 

Požadavek se netýká Změny č. II, jejíž řešení je omezeno pouze na dílčí úpravu podmínek plošného a prostorového 
uspořádání v některých typech ploch, v rámci zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby.  

Změna č. II respektuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovené Územním plánem 
Lázně Bohdaneč, které jsou formulovány tak, aby v nezastavěném území bylo umožněno realizovat přírodě blízká 
opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků. Jedná se 
zejména o opatření zvyšující retenční schopnost území a případná ochranná protierozní a revitalizační opatření 
nestavebního charakteru. 

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn 

Požadavek se netýká Změny č. II, jejíž řešení je omezeno pouze na dílčí úpravu podmínek plošného a prostorového 
uspořádání v některých typech ploch, v rámci zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby.  

Změna č. II respektuje koncepci rozvoje území stanovenou Územním plánem Lázně Bohdaneč. V rámci této 
koncepce jsou vytvořeny podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn zejména vymezením 
smíšených ploch v zastavěném i nezastavěném území, čímž je deklarována snaha umožnit jeho širší využívání a 
pružně reagovat na hospodářské a společenské změny. 

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení 

Řešení Změny č. II vychází z podmínek pro obnovu a rozvoj sídelní struktury stanovením maximální výšky zástavby 
v souladu se současnou strukturou a výškovou hladinou zástavby města a při zohlednění ochrany kulturních 
hodnot (dominanta kostela). Změna č. II vytváří podmínky pro obnovu, resp. doplnění sídelní struktury v jejích 
vnitřních rezervách (zejména v plochách OVM) a tím mimo jiné vytváří podmínky pro kvalitní bydlení (intenzifikace 
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a rozvoj zařízení základního občanského vybavení zajišťující adekvátní kapacitu a dobrou dostupnost základních 
škol z obytných území).  

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v 
území 

Změna č. II zpřesňuje a doplňuje podmínky pro provedení změn v území, konkrétně podmínky využití a 
prostorového uspořádání řešeného území, s cílem umožnit efektivnější a intenzivnější využití stávajících 
stabilizovaných, zastavitelných ploch a ploch přestavby vymezených v platném ÚP Lázně Bohdaneč. Tím jsou 
vytvořeny podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů - případný rozvoj lze ve větší 
míře realizovat ve stávajících plochách a areálech obsloužených existující veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturou bez nutnosti vymezovat nové zastavitelné plochy mimo existující hranice sídla.  

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany 

Změnou č. II se nemění koncepce civilní ochrany, obrany státu a požární ochrany stanovené Územním plánem 
Lázně Bohdaneč. 

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území 

Změna č. II nevyvolá asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území. 

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na území a 
navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak 

Změna č. II nevymezuje zastavitelné plochy a plochy přestavby umožňující umisťovat záměry vyvolávající negativní 
vlivy na území. 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů 

Plochy pro využívání přírodních zdrojů ve smyslu nerostných surovin nejsou Změnou č. II vymezeny. 

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče 

Při zpracování Změny č. II byly uplatněny poznatky zejména z výše uvedených oborů, ale i dalších technických, 
přírodovědných a humanitních disciplín. Současně byly přiměřeně aplikovány metodické podklady zpracované na 
úrovni zainteresovaných resortů a výsledky a závěry analytické činnosti. 

(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo 
územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi 
stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 

Změna č. II není posuzována z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj území; konkrétní důvody a případná stanoviska 
věcně i místně příslušných orgánů jsou uvedeny v kapitole 6. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí. 

4 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Zákon č. 183/2006 Sb., §53, odst. 4, písm. c) 

Prokázání souladu s paragrafy zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“, a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 501/2006 Sb.“, které se týkají obsahu změny 
územního plánu. 

Zpracovává projektant v rozsahu požadavků na obsah změny územního plánu. 

Změna č. II ÚP Lázně Bohdaneč je zpracována a pořízena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“) a 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „vyhláška 501/2006 Sb.“) 

Tuto skutečnost lze dokladovat na vlastní dokumentaci (zejména v jednotlivých kapitolách Odůvodnění Změny č. II 
ÚP Lázně Bohdaneč) a na průběhu jejího pořizování.  
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5 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 4, písm. d) 

Vyhodnocení se týká zejména zákonů, uvedených ve stavebním zákoně v poznámce pod čarou č. 4, a to 
v rozsahu, v jakém tyto zákony obsahují požadavky vztahující se k obsahu změny územního plánu. 

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů zpracovává projektant 

Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů zpracovává pořizovatel.  

5. 1 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 

Vyhodnocení souladu Změny č. II s požadavky zvláštních právních předpisů je provedeno v jednotlivých 
podkapitolách kapitoly „9“ textové části Odůvodnění Změny č. II. 

5. 2 Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporu 

K návrhu změny č. 2 projednávané dle § 50 stavebního zákona uplatnily stanoviska níže uvedené dotčené orgány:  

 Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, Odbor životního prostředí a 
zemědělství dne 05. 05. 2017;  

 Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové  
dne 12. 04. 2017; 

 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Klášterní 54, 530 02 Pardubice dne 12. 04. 2017; 

 Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha, Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních 
zájmů Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice dne 22. 05. 2017; 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 dne 26. 04. 2017; 

 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice dne 23. 05. 2017; 

 Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VI, Hradec Králové, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec 
Králové ze dne 26. 4. 2017. 

 

Všechny výše uvedené dotčené orgány kromě krajské hygienické stanice s návrhem změny č. 2 souhlasily bez 
připomínek. 

Na základě stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Klášterní 54, 530 02 Pardubice ze dne 12. 04. 
2017 bylo nutné upravit návrh změny č. 2 v části podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití BI, kde byla doplněna 
informace, že negativní vlivy činností z výroby a skladování (např. hluk apod.) provozované v ploše BI, nepřesáhnou hranice 
jednotlivých areálů a nebudou mít negativní vliv na stávající i nově navrženou obytnou zástavbu. 

 

K návrhu změny č. 2 projednávané dle § 52 stavebního zákona uplatnily stanoviska níže uvedené dotčené orgány: 

 Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, Odbor životního prostředí a 
zemědělství dne 26. 07. 2017;  

 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Klášterní 54, 530 02 Pardubice dne 04. 07. 2017; 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 dne 24. 07. 2017; 

 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice dne 09. 08. 2017; 

Veškerá stanoviska byla souhlasná, ostatní dotčené orgány, sousední obce a krajský úřad neuplatnily ve stanovené 
lhůtě vyjádření a stanoviska a má se tedy za to, že s návrhem souhlasí. 

Změna č. 2 je vzhledem k výše uvedenému v souladu se stanovisky dotčených orgánů. 

Žádný rozpor nebylo nutné řešit.  
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6 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ 
VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5 b) 

Zpracovává projektant. 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“), jako příslušný 
správní orgán dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, vyloučil významný vliv na vymezené 
ptačí oblasti a na evropsky významné lokality a dále nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  

Z výše uvedených důvodů nebylo vyhodnocení vlivů Změny č. II ÚP Lázně Bohdaneč na udržitelný rozvoj území 
zpracováno.  

7 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5, písm. c) 

Nebude-li stanovisko vydáno, tato skutečnost se zde konstatuje.  

Stanovisko nebylo vydáno, neboť Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále 
jen „Krajský úřad“), jako příslušný správní orgán dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, vyloučil 
významný vliv na vymezené ptačí oblasti a na evropsky významné lokality a dále nepožadoval zpracovat vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí. 

8 SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 
STAVEBNÍHO ZÁKONA ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, 
POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5, písm. d) 

Nebude-li stanovisko vydáno, tato skutečnost se zde konstatuje.  

Stanovisko nebylo vydáno, neboť Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále 
jen „Krajský úřad“), jako příslušný správní orgán dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, vyloučil 
významný vliv na vymezené ptačí oblasti a na evropsky významné lokality a dále nepožadoval zpracovat vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí. 

9 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5, písm. e) 

Zdůvodnění všech částí návrhu změny územního plánu v členění podle textové části („výroku“). 

Zpracovává projektant. 

Pozn.:  Výroková část Změny č. II ÚP Lázně Bohdaneč se týká pouze nastavení podmínek využití a prostorového 
uspořádání vybraných ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení lhůty pro pořízení územních studí, 
konkrétní odůvodnění výrokové části Změny č. II je proto obsahem kapitoly 9.6 a 9.10.  

Ostatní kapitoly jsou okomentovány ve vztahu ke Změně č. II.  

9. 1 Vymezení zastavěného území 

Řešeným územím je katastrální území Lázně Bohdaneč, které je zároveň jediným katastrálním územím správního 
území obce s pověřeným obecním úřadem Lázně Bohdaneč.  

Aktualizace vymezení zastavěného území bude po dohodě s pořizovatelem a zadavatelem řešena v souběžně 
pořizované Změně č. I/C Lázně Bohdaneč (jejíž řešení vytváří nároky na úpravu grafické části ÚP Lázně Bohdaneč).  



 
Odůvodnění změny č. II Územního plánu Lázně Bohdaneč   textová část                                                     

 

/ b.14 /    

 

9. 2 Odůvodnění koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

Změna č. II respektuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, stanovenou 
Územním plánem Lázně Bohdaneč. Tato koncepce je v územním plánu definována stanovením hlavních zásad rozvoje území 
města.  

Obsahem řešení Změny č. II je pouze stanovení úprav podmínek využití a prostorové regulace vybraných ploch s 
rozdílným způsobem využití dle platného ÚP Lázně Bohdaneč a změna lhůty pro pořízení územních studií. 

Koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot stanovená Územním plánem Lázně Bohdaneč není 
Změnou č. II měněna. Z hlediska koncepčních cílů jsou Změnou č. II dodrženy a případně posíleny tyto části koncepce (citace 
z koncepce rozvoje území města v ÚP Lázně Bohdaneč jsou podtrženy):  

- zachování a potvrzení charakteristického reliéfu s dominantou kostela 

- rozšíření možností využití území kombinované zástavby rodinných domů kolem centra i menších bytových 
domů a staveb občanské vybavenosti v centru (formou rozšíření podmínek využití v plochách bydlení a 
v plochách občanského vybavení) 

9. 3 Odůvodnění urbanistické koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch 
přestavby a systému sídelní zeleně 

9. 3. 1 Urbanistická koncepce 

Změna č. II nemění a respektuje urbanistickou koncepci, stanovenou Územním plánem Lázně Bohdaneč. Tato 
koncepce je v Územním plánu Lázně Bohdaneč definována stanovením základních cílů.  

Obsahem řešení Změny č. II je pouze stanovení úprav podmínek využití a prostorové regulace vybraných ploch s 
rozdílným způsobem využití dle platného ÚP Lázně Bohdaneč a změna lhůty pro pořízení územních studií. 

Z hlediska koncepčních cílů jsou Změnou č. II dodrženy a případně posíleny tyto části koncepce (citace 
z urbanistické koncepce v ÚP Lázně Bohdaneč jsou podtrženy):  

- zastavení procesu suburbanizace a posílení role centra města při zachování jeho doprovodné rekreační 
funkce ve vazbě na areál lázní (formou rozšíření podmínek využití v plochách občanského vybavení a 
prodloužením lhůty pro pořízení US-VII - lesopark a specifická zeleň v sousedství lázeňského areálu) 

- rozšíření sektoru malých a středních podniků orientovaných na služby a výrobu nepoškozující životní 
prostředí (formou rozšíření podmínek využití v plochách bydlení) 

Změna č. II respektuje členění území na jednotlivé typy ploch s rozdílným způsobem využití a dílčími zásahy 
upravuje jednotlivé podmínky využití a prostorového uspořádání, podrobněji viz kapitola 9.6 tohoto odůvodnění.  

9. 3. 2 Vymezení zastavitelných ploch 

Změna č. II nemění zastavitelné plochy vymezené Územním plánem Lázně Bohdaneč, ani nevymezuje nové 
zastavitelné plochy.  

9. 3. 3 Vymezení ploch přestavby 

Změna č. II nemění plochy přestavby vymezené Územním plánem Lázně Bohdaneč, ani nevymezuje nové plochy 
přestavby.  

9. 3. 4 Vymezení systému sídelní zeleně 

Změna č. II nemění systém sídelní zeleně vymezený Územním plánem Lázně Bohdaneč.  

9. 4 Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro jejich 

umísťování 

9. 4. 1 Dopravní infrastruktura 

Koncepce veřejné infrastruktury v oblasti dopravní infrastruktury stanovená Územním plánem Lázně Bohdaneč 
není Změnou č. II měněna.  

Změna č. II respektuje veškeré stávající komunikace a dopravní plochy, které jsou součástí veřejné infrastruktury 
včetně jejich ochranných pásem, nacházející se v řešeném území. Řešení silniční a hromadné dopravy, dopravy v klidu, 
doprovodných zařízení silniční dopravy a pěších a cyklistických tras navržené Územním plánem Lázně Bohdaneč není 
Změnou č. II měněno. 

9. 4. 2 Technická infrastruktura 
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Koncepce veřejné infrastruktury v oblasti technické infrastruktury stanovená Územním plánem Lázně Bohdaneč 
není Změnou č. II měněna.  

Změna č. II respektuje veškeré stávající inženýrské sítě veřejné infrastruktury včetně jejich ochranných pásem 
nacházející se v řešeném území.  

9. 4. 3 Občanské vybavení 

Koncepce veřejné infrastruktury v oblasti občanské vybavenosti, stanovená Územním plánem Lázně Bohdaneč, 
není Změnou č. II měněna. 

Změna č. II vytváří podmínky pro obnovu, resp. doplnění sídelní struktury zejména v plochách OVM a tím mimo 
jiné vytváří podmínky pro intenzifikaci a rozvoj zařízení základního občanského vybavení zajišťující adekvátní kapacitu a 
dobrou dostupnost základních škol z obytných území.  

Změna č. II v souladu s koncepcí řešení občanské vybavenosti, stanovené Územním plánem Lázně Bohdaneč, 
zpřesňuje a doplňuje podmínky pro provedení změn v území, konkrétně podmínky využití a prostorového uspořádání ploch 
občanského vybavení - veřejné infrastruktury a komerčních zařízení malých a středních (OVM) za účelem rozvoje areálů 
základních škol vedoucího ke zvýšení nabídky občanské vybavenosti města v oblasti školství. 

9. 4. 4 Veřejná prostranství 

Koncepce veřejné infrastruktury v oblasti veřejných prostranství, stanovená Územním plánem Lázně Bohdaneč, 
není Změnou č. II měněna. 

9. 5 Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení 

podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, 

prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, 

dobývání ložisek nerostných surovin a podobně 

Koncepce uspořádání krajiny stanovená Územním plánem Lázně Bohdaneč není Změnou č. II měněna. 

Prověření a úpravy lokálního ÚSES budou po dohodě s pořizovatelem, zadavatelem a orgánem ochrany přírody 
(odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubic) řešeny v souběžně pořizované Změně č. I/C Lázně Bohdaneč (jejímž 
obsahem budou také úpravy grafické části ÚP Lázně Bohdaneč).  

 

9. 6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 

převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného 

využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto 

ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek 

ochrany krajinného rázu 

Změnou č. II jsou dílčím způsobem upraveny podmínky využití a prostorového uspořádání vybraných typů ploch:  

- plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské (BI) 

- plochy smíšené obytné – v centrech měst (SC) 

- plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura a komerční zařízení malá a střední (OVM) 

Odůvodnění výroku (1.1) 

Úprava podmínek využití a prostorového uspořádání v plochách bydlení – v rodinných domech – městské a 
příměstské (BI) vychází z požadavku Zadání Změny č. II:  

3. Budou prověřeny podmínky pro plochy s rozdílným způsobem využití ve vztahu k prostorové regulaci. Úprava, nebo 
doplnění bude plně respektovat efektivní využití ploch, charakter území, širší funkční a prostorové vztahy sídla.  

Důvodem stanovení výroku je zejména definování podmínek využití v souladu se stávajícím využitím 
stabilizovaných ploch BI - v současnosti je v obytném území representovaném stabilizovanými plochami bydlení 
provozována také podnikatelská činnost (drobná výroba, služby). Změnou č. II jsou upraveny podmínky využití ploch BI 
z důvodu zachování přirozeného podílu těchto činností v obytném prostředí, s požadavkem na zachování kvality prostředí a 
s omezením plošného rozsahu provozoven.  
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Důvodem stanovení výroku je dále definování podmínek prostorového uspořádání v souladu se stávajícím 
charakterem stabilizovaných ploch BI - většina domů v plochách BI dosahuje výškové hladiny 8-10 m (některé objekty tedy 
mírně převyšují původně stanovenou max. výškovou hladinu zástavby). Ochrana existující urbanistické struktury je zajištěna 
požadavkem respektování hladiny současné okolní zástavby s cílem navázat na současnou urbanistickou strukturu města a 
výrazným způsobem nenarušovat existující výškovou hladinu zástavby. 

Odůvodnění výroku (1.2) 

Úprava podmínek prostorového uspořádání v plochách smíšených obytných – v centrech měst (SC) vychází 
z požadavku Zadání Změny č. II:  

3. Budou prověřeny podmínky pro plochy s rozdílným způsobem využití ve vztahu k prostorové regulaci. Úprava, nebo 
doplnění bude plně respektovat efektivní využití ploch, charakter území, širší funkční a prostorové vztahy sídla.  

Důvodem stanovení výroku je zejména definování podmínek prostorového uspořádání v souladu se stávajícím 
charakterem stabilizovaných ploch SC - množství jednopodlažních či dvoupodlažních domů s případným podkrovím 
nedosahuje požadované minimální výšky 12,5 m. Omezení výškové hladiny zástavby max. 18 m není Změnou č. II dotčeno 
zejména s ohledem na ochranu dominanty kostela sv. Maří Magdaleny (výška budovy včetně věže činí cca 26,5 m).  

Odůvodnění výroku (1.3) 

Úprava podmínek prostorového uspořádání v plochách občanského vybavení – veřejná infrastruktura a komerční 
zařízení malá a střední (OVM) vychází z požadavků Zadání Změny č. II:  

3. Budou prověřeny podmínky pro plochy s rozdílným způsobem využití ve vztahu k prostorové regulaci. Úprava, nebo 
doplnění bude plně respektovat efektivní využití ploch, charakter území, širší funkční a prostorové vztahy sídla.  

4. Prověřit zejména stanovené výškové hladiny zástavby v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití a dále 
prověření intenzity využití stavebních pozemků v zastavěném území a zastavitelných plochách zejména pak 
nutnost stanovení maximální hladiny zástavby 12 m v plochách OVM - občanského vybavení.  

Kromě toho je obecně potřebnost rozvoje občanského vybavení, resp. zejména školství definována ve 
Strategickém plánu města Lázně Bohdaneč 2011-2027 formulováním strategické vize a stanovením priorit a strategických 
cílů:  

Město Lázně Bohdaneč nedisponuje dostatečnou vybaveností v oblasti školství, sociální péče a volnočasových 
aktivit. Tento fakt může znamenat postupně se zhoršující stav v ekonomické sféře i ve sféře socio-demografické. A protože 
město Lázně Bohdaneč chce aktivně čelit hrozbě stárnutí obyvatelstva, stejně tak i snižující se vzdělanosti v důsledku migrace 
aktivnější části populace do větších sídel, významně zkvalitňuje svou vybavenost, zejména v oblastech školství a sportu 
garantovaných samosprávou. Veřejné investování je založeno na důsledném využívání externích zdrojů a na hodnocení 
efektivity investic. 

Důvodem stanovení výroku je zejména definování podmínek prostorového uspořádání v souladu se stávajícím 
charakterem stabilizovaných ploch OVM - původně stanovenou max. výškovou hladinu zástavby 12 m např. přesahuje 
budova Základní školy a mateřské školy Lázně Bohdaneč na Masarykově náměstí, jejíž zachování je ve veřejném zájmu a 
proto je nutné vytvořit adekvátní podmínky v územním plánu (např. možnost rekonstrukce, dostaveb a přístaveb).  

V plochách OVM je proto stanovena podmínka respektování hladiny současné okolní zástavby s cílem navázat na 
současnou urbanistickou strukturu města, výrazným způsobem nenarušovat existující výškovou hladinu zástavby.  

Ve stávajících areálech základních škol je možnost výstavby (dostaveb a přístaveb) uvolněna s cílem umožnit 
rozvoj základních škol jakožto základního občanského vybavení zvyšujícího atraktivitu města pro bydlení a obecně kvalitu 
bydlení ve městě.  

9. 7 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, 

staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, ploch pro asanaci, pro 

které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění vymezené v platném ÚP Lázně Bohdaneč nejsou Změnou č. II 
měněny. Nové veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění nejsou Změnou č. II vymezeny.  

9. 8 Odůvodnění vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 

opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo, vymezené 
v platném ÚP Lázně Bohdaneč nejsou Změnou č. II měněny. Nové veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, 
pro které lze uplatnit předkupní právo, nejsou Změnou č. II vymezeny.  
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9. 9 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného 

budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření 

Plochy územních rezerv vymezené v platném ÚP Lázně Bohdaneč nejsou Změnou č. II měněny. Nové plochy a 
koridory územních rezerv nejsou Změnou č. II vymezeny. 

9. 10 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů k prověření územní studií 

Odůvodnění výroku (1.4) 

V rámci zpracování Návrhu Změny č. II bylo prověření stanovení podmínek pořízení územních studií v rámci ÚP 
Lázně Bohdaneč v platném znění, a to na základě požadavku Zadání Změny č. II ÚP Lázně Bohdaneč:  

„Ve změně č. 2 bude prověřena kapitola I.1.j) Vymezení ploch, ve kterých je prověření změn jejich využití územní 
studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení 
dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti, ve vztahu k tomu, zda je nutné prodloužit lhůtu pro pořízení 
jednotlivých studií, které dosud nebyly pořízeny. 

Na základě prověření pak budou případně navrženy nové termíny pro schválení pořizovatelem a vložení dat o jednotlivých 
studiích do evidence územně plánovací činnosti.“ 

Do roku 2016 byly zpracovány územní studie US I, US II, US III a US IV (resp. Územní studie těžby štěrkopísku 
s následným rekreačním využitím - Lázně Bohdaneč, Čertoříšský), tedy všechny územní studie se stanovenou lhůtou pro 
pořízení 5 let, vyjma územní studie US VII, jež dosud zpracována nebyla. Pro ostatní územní studie je v ÚP stanovena lhůta 
pro pořízení 8 let od vydání ÚP Lázně Bohdaneč.  

S odkazem na ÚP Lázně Bohdaneč lze konstatovat, že přednostní zájem o využívání ploch je soustředěn do 
rozvíjených obytných území, zatímco územní studie US VII řeší lesopark a specifickou zeleň v sousedství lázeňského parku 
pro zajištění krátkodobé rekreace obyvatel a návštěvníků města a doplňkových funkcí pro návštěvníky lázní. ÚP Lázně 
Bohdaneč umožňuje prodloužení lhůt pro pořízení územní studie, proto je Změnou č. II stanovena lhůta 8 let od doby nabytí 
účinnosti Změny č. II pro pořízení územních studií s cílem zamezit marnému uplynutí lhůty pro pořízení územních studií.  

10 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ 
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5, písm. f) 

Zpracovává projektant. 

Změna č. II ÚP Lázně Bohdaneč nevymezuje žádné zastavitelné plochy ani plochy přestavby. Obsahem řešení 
Změny č. II je pouze stanovení úprav podmínek využití a prostorové regulace vybraných ploch s rozdílným způsobem využití 
dle platného ÚP Lázně Bohdaneč a změna lhůty pro pořízení územních studií. Z těchto důvodů není vyhodnocení účelného 
využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch zpracováno.  

11 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 
VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II, odst. 1, písm. a) 

Zpracovává projektant. 

Využívání území z hlediska širších vztahů není Změnou č. II dotčeno. Řešení Změny č. II nemá žádný vliv na širší 
vztahy v území, proto není vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území zpracováno. 

12 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II, odst. 1, písm. b) 

Zpracovává projektant. 

Změna č. II je vypracována na základě schváleného „Zadání Změny č. II Územního plánu Lázně Bohdaneč“ (dále jen 
„Zadání Změny č. II“), zpracovaného oprávněnou osobou pořizovatele, jímž je Městský úřad Lázně Bohdaneč se zajištěním 
kvalifikačních požadavků, ve spolupráci s určeným zastupitelem.  

Jednotlivé požadavky ze schváleného Zadání Změny č. II byly respektovány následujícím způsobem: 
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a)  Požadavky na základní koncepci rozvoje území města 

a.1) Požadavky na urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury a koncepci uspořádání krajiny vyplývající 
z nadřazené územně plánovací dokumentace a územně analytických podkladů 

a.1.1) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje  

1. Při zpracování Změny č. 2 respektovat Politiku územního rozvoje (PÚR) ČR, ve znění aktualizace č. 1 schválené 
usnesením vlády ČR ze dne 15. dubna 2015 č. 276. Respektovat republikové priority územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje, které se týkají urbanistické koncepce a jsou převzaty do Zásady územního rozvoje 
Pardubického kraje a upřesněny.   

2. Při zpracování Změny č. 2 zohlednit zařazení řešeného území města Lázně Bohdaneč do rozvojové oblasti OB4 
Rozvojová oblast Hradec Králové / Pardubice, respektovat a vyhodnotit kritéria a podmínky pro rozhodování o 
změnách v území a úkoly pro územní plánování.  

3. PÚR ČR nevymezuje v rámci řešeného území žádné rozvojové osy, specifické oblasti, koridory a plochy dopravní 
infrastruktury, koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů.   

4. PÚR ČR dále stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje, které je třeba ve 
vztahu k městu Lázně Bohdaneč a Změně č. 2 vyhodnotit. Tyto republikové priority podle § 31 stavebního zákona 
určují požadavky na konkretizaci obecně formulovaných cílů a úkolů územního plánování a určují strategii a 
základní podmínky pro jejich naplňování v územně plánovací činnosti krajů a obcí a při tvorbě resortních koncepcí 
s důsledky pro území.  

Změna č. II je zpracována v souladu s PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1. Podrobné vyhodnocení je uvedeno 
v kapitole 2.1 textové části Odůvodnění Změny č. II. 

a.1.2) Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem  

1. Při zpracování Změny č. 2 respektovat Zásady územního rozvoje Pardubického kraje ve znění aktualizace č. 1 
(dále jen „ZÚR Pk“), schválené Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 17.9.2014 usnesením č. Z/229/14 a 
s nabytím účinnosti dne 7.10.2014.  

2. Při zpracování Změny č. 2 respektovat priority územního plánování Pardubického kraje pro zajištění udržitelného 
rozvoje území, které se mohou dotýkat řešení změny č. 2:  

a) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Pardubického kraje, založený na 
zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel 
kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek při zpracování územních 
studií, územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování o změnách využití území.  

b) Vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje založené na městech 
Pardubice, Chrudim, Svitavy a dvojměstích Česká Třebová - Ústí nad Orlicí a Vysoké Mýto - Choceň. Posilovat 
význam ostatních center osídlení, zejména ORP: Moravská Třebová, Hlinsko, Litomyšl, Lanškroun, Přelouč, 
Holice, Žamberk a Králíky.   

c) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje. Přitom se soustředit 
zejména na:  

- zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko-stabilizační funkce krajiny 

- ochranu pozitivních znaků krajinného rázu 

- zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické 
struktury a architektonické a přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny 

- ochranu obyvatel před zdravotními riziky z narušené kvality prostředí, zejména ve vztahu k vysoké zátěži 
hlukem, škodlivými látkami v ovzduší a znečišťování povrchových vod využívaných ke koupání 

- ochranu před vznikem prostorově sociální segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel 

- rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umisťovat do nejméně konfliktních 
lokalit 

d) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje zvláště ve 
vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se soustředit zejména na:  

- 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 
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- vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel a 
v souvislosti s tím 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 

- rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného výzkumu, strategických 
služeb (znalostní ekonomika) 

- rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, likvidace odpadních vod a soustav 
zásobování vodou a energiemi včetně využívání energie z alternativních zdrojů a na využití surovinových 
zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro 
stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje 

3. Při zpracování Změny č. 2 respektovat zařazení města do rozvojové oblasti republikového významu OB4 Hradec 
Králové / Pardubice:   

Zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území, úkoly pro územní plánování:  

- rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní veřejné dopravy a s vazbou na sídla s odpovídající 
veřejnou infrastrukturou 

- respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území 

- dotvářet krajinu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability 

- zpřesnit koridory dopravy, vymezené v ZÚR, zejména napojení areálu přístavu na silnici I/36 (obchvat 
Lázní Bohdaneč) 

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

- respektovat požadavky na ochranu ptačích oblastí Bohdanečský rybník (…), evropsky významných lokalit 
(…), Bohdanečský rybník, (…), národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník, (…) 

- respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES za podmínek 
stanovených odst. (112): nadregionálních biocenter Bohdaneč (…), nadregionálních biokoridorů (…), K72, 
(…) 

Centra osídlení:  

- ZÚR vymezují na území Pardubického kraje kategorie center osídlení, Změna č. 2 bude respektovat město 
Lázně Bohdaneč jako ostatní obec s pověřeným obecním úřadem.  

- Lázně Bohdaneč, které jsou integrální součástí Pardubické aglomerace, mají předpoklady pro rozvoj 
lázeňské funkce.  

4. Změna č. 2 bude ve svém řešení z hlediska ZÚR Pk dále respektovat:   

- koridor pro umístění veřejně prospěšné stavby D08 - přeložka silnice I/38 Lázně Bohdaneč - D11 

- koridor pro umístění veřejně prospěšné stavby D09 - přeložka silnice I/36 Lázně Bohdaneč 

- funkční biocentrum 8 Bohdaneč 

- osy nadregionálních biokoridorů, jejichž funkčnost je nutno zajistit: K72 Polabský Luh - Bohdaneč 

- plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální a nadregionální úrovni jako 
nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny, s výjimkou umístění 
liniových staveb, které tyto plochy kříží 

- vodohospodářsky významná území - (…), léčebné lázně Bohdaneč 

- skladebné části ÚSES 

- ochranu přírodních hodnot jako limitu rozvoje území s přírodními či krajinnými hodnotami 

- vytvářet podmínky pro využívání krajiny při respektování jejích hodnot a ekologických, estetických, 
rekreačních a hospodářských funkcí 

- podporovat rozvoj léčebných lázní Lázně Bohdaneč, respektovat požadavky na zajištění ochrany 
přírodních léčivých zdrojů a dbát na kvalitu obytného a přírodního prostředí 

Změna č. II je zpracována v souladu se ZÚR Pk ve znění Aktualizace č. 1. Podrobné vyhodnocení je uvedeno 
v kapitole 2.2 textové části Odůvodnění Změny č. II.  
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a.1.3) Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů  

1. K řešenému území se vztahují územně analytické podklady Pardubického kraje - aktualizace 2015 (ÚAP Pk), která 
byla zpracována v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Aktualizace ÚAP Pk určuje obecné problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci, zahrnující zejména 
požadavky na odstranění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů na 
provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území, slabých stránek, hrozeb a rizik souvisejících 
s nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje území.  

3. V rámci ÚAP Pardubického kraje je evidováno pro město Lázně Bohdaneč následující:   

- jedná se o nižší centrum - významné 

- jedná se o lázeňské místo a areál 

- Lázně Bohdaneč jsou lázněmi s dlouhou historií, první lázeňská sezóna byla zahájena v roce 1897. 
Disponují vlastními přírodními léčivými zdroji, a to rozsáhlými ložisky slatiny nacházejícími se 
v nedalekém okolí a přírodní minerální vodou.  

- Je zde chráněné ložiskové území - Štěrkopísky 20970000 

- Je zde výhradní ložisko nerostných surovin - Štěrkopísky 3209700 

- Jsou zde evidovány tyto záměry:  

- D08 přeložka silnice I/36 Lázně Bohdaneč - D11 

- D09 přeložka silnice I/36 Lázně Bohdaneč 

Význam Lázní Bohdaneč v sídelní struktuře je podpořen umožněním rozvoje občanského vybavení v existujících 
areálech a plochách, a dále úpravou výškové hladiny zástavby v plochách smíšených obytných - v centrech měst 
(SC) a v plochách občanského vybavení - veřejné infrastruktury a komerčních zařízení malých a středních (OVM).  

Lázeňská funkce města je do určité míry podpořena prodloužením lhůty pro pořízení územní studie ÚS - VII řešící 
lesopark a specifickou zeleň v sousedství lázeňského parku pro zajištění krátkodobé rekreace obyvatel a 
návštěvníků města a doplňkových funkcí pro návštěvníky lázní, s cílem zamezení marného uplynutí lhůty 
stanovené v platném ÚP Lázně Bohdaneč a s cílem zajištění možnosti zpracování kvalitního a komplexního územně 
plánovacího podkladu pro rozvoj lesoparku.  

CHLÚ, resp. území s výskytem ložiska štěrkopísků, není řešením Změny č. II dotčeno. 

Záměry na provedení změn v oblasti dopravní infrastruktury (přeložky silnice I/36) nejsou řešením Změny č. II 
dotčeny.  

4. K řešenému území se vztahují Územně analytické podklady správního obvodu města s rozšířenou působností 
Pardubice (aktualizace 2014), do jehož správního obvodu náleží řešené území města Lázně Bohdaneč.   

1) Vedle jevů standardně sledovaných tímto typem ÚPD zároveň sledují a vytipovávají ve správním území města 
Lázně Bohdaneč ÚAP ORP Pardubice následující záměry, jevy a problémy k řešení v územním plánu (mimo 
záměry ze ZÚR Pk):  

a) Zvláště chráněná území - Bohdanečský rybník NPR 2419 a Ptačí oblast PO 2291 

b) NATURA 2000 - EVL 2950 Bohdanečský rybník a rybník Matka, EVL 2978 Truhličky 

c) Památný strom 1469 Dub v Hrádku 

d) Chráněná ložisková území a dobývací prostory - Štěrkopísky 

e) Záměr v oblasti dopravní infrastruktury - obchvat města Lázně Bohdaneč a jeho napojení na místní 
komunikace 

Obsahem řešení Změny č. II je pouze stanovení úprav podmínek využití a prostorové regulace vybraných ploch s 
rozdílným způsobem využití dle platného ÚP Lázně Bohdaneč a změna lhůty pro pořízení územních studií. Změna 
č. II nevytváří vliv na nezastavěné území, resp. na území volné krajiny s množstvím přírodních hodnot.  

Záměry v oblasti dopravní infrastruktury (přeložky silnice I/36) nejsou řešením Změny č. II dotčeny. 

V území správního obvodu města Lázně Bohdaneč se dále nacházejí následující limity, jejichž poloha a 
případně vlivy vůči řešené Změně č. 2 musí být vyhodnoceny:  

f) Bezpečnostní pásma od objektů, ve kterých nakládá s výbušninami organizace Explosia, a.s. 

g) Výhradní ložisko štěrkopísků Lázně Bohdaneč, č. 3209700 
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h) Chráněné ložiskové území Lázně Bohdaneč, č. 20970000 

i) Nevýhradní ložisko štěrkopísků Živanice - Labské Písky, č. 3200700 

Změna č. II nevytváří vliv na nezastavěné území, resp. na území volné krajiny s množstvím přírodních limitů a 
hodnot. Řešení Změny č. II nemění podmínky výstavby v rámci vymezených bezpečnostních pásem. CHLÚ, resp. 
území s výskytem ložiska štěrkopísků, není řešením Změny č. II dotčeno. 

2) Ve změně č. 2 budou prověřeny a vhodně do územního plánu promítnuty všechny hodnoty území, významné 
krajinné prvky, památné stromy a limity využití území sledované na území města Lázně Bohdaneč v ÚAP 
aktualizaci 2014 tak, aby byla zajištěna jejich ochrana.  

V rámci Změny č. II byly prověřeny limity využití území a hodnoty území obsažené v aktualizaci ÚAP SO ORP 
Pardubice z roku 2016, nároky na úpravu ÚP Lázně Bohdaneč v rozsahu řešení Změny č. II nebyly zjištěny.  

3) Budou zohledněny závěry SWOT analýzy.  

Z hlediska SWOT analýzy obsažené v aktualizaci ÚAP SO ORP Pardubice 2016 Změna č. II reaguje zejména na silné 
stránky sociodemografických podmínek:  

- značný rozvojový potenciál měst ve správním území ORP 

- rostoucí počet obyvatel v převážné většině obcí a jejich převážně příznivá věková a vzdělanostní struktura,  

dále na slabé stránky sociodemografických podmínek: 

- nebezpečí stagnace nebo vylidňování některých malých obcí 

a na příležitosti v oblasti sociodemografických podmínek: 

- regenerace sídel s cílem posílení jejich městských funkcí a atraktivity pro kvalitní bydlení 

- posílení populačního vývoje ve stárnoucích obcích (jsou převážně umístěny v rekreačně atraktivním 
prostředí) 

Změna č. II vytváří podmínky pro obnovu, resp. doplnění sídelní struktury v jejích vnitřních rezervách (zejména 
v plochách OVM) a tím mimo jiné vytváří podmínky pro kvalitní bydlení (intenzifikace a rozvoj zařízení základního 
občanského vybavení zajišťující adekvátní kapacitu a dobrou dostupnost základních škol z obytných území).  

4) Problémem k řešení v územně plánovací dokumentaci je preference ekonomických zájmů (v podobě zájmu o 
vymezení nových zastavitelných ploch) nad hodnotami území (v podobě kvalitního prostředí).  

Změna č. II nevymezuje žádné nové zastavitelné plochy.  

5) Cílem pro územní plánování z hlediska udržitelného rozvoje území je v první etapě zastavit zhoršování, 
stabilizovat a v další etapě postupně zvyšovat ekologickou stabilitu území, zejména:  

a) nerozšiřovat sídlo za hranice současně vymezených zastavitelných území (dle § 55, odst. 4 zák. 183/2006 
Sb.) 

b) chránit území hranic sídla ve styku s volnou krajinou; neprovádět změny funkčního využití ploch ze zeleně 
všech druhů, lesů a zemědělské půdy na jiné funkce (dle zákona č. 334/1992 Sb., zákona č. 114/1992 Sb., 
zákona č. 460/2004 Sb. a zákona č. 289/1995 Sb.), s výjimkou VPS 

c) zajistit účinnou spolupráci obcí při společném řešení veřejné infrastruktury a při posilování rekreačního 
potenciálu krajiny 

d) zpřístupnit volnou krajinu pro rekreační využití 

Obsahem řešení Změny č. II je pouze stanovení úprav podmínek využití a prostorové regulace vybraných ploch s 
rozdílným způsobem využití dle platného ÚP Lázně Bohdaneč a změna lhůty pro pořízení územních studií. Změna 
č. II nevymezuje žádné nové zastavitelné plochy ani neprovádí změny funkčního využití ploch v nezastavěném 
území.  

Účelné využívání veřejné infrastruktury (v daném případě zejména občanského vybavení na území města) je 
řešením Změny č. II přímo podpořeno - úpravou a korekcí podmínek prostorového uspořádání v rámci ploch 
občanského vybavení - veřejné infrastruktury a komerčních zařízení malých a středních (OVM).  

Přístupnost volné krajiny pro rekreační využití není řešením Změny č. II dotčena, částečně je podpořena 
prodloužením lhůty pro pořízení územní studie ÚS - VII řešící lesopark a specifickou zeleň v sousedství lázeňského 
parku pro zajištění krátkodobé rekreace obyvatel a návštěvníků města a doplňkových funkcí pro návštěvníky lázní, 
s cílem zamezení marného uplynutí lhůty stanovené v platném ÚP Lázně Bohdaneč a s cílem zajištění možnosti 
zpracování kvalitního a komplexního územně plánovacího podkladu pro rozvoj lesoparku.  
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a.2) Další požadavky   

a.2.1) Další požadavky na urbanistickou koncepci  

1. Ve Změně č. 2 bude aktualizováno zastavěné území striktně v souladu s § 58 stavebního zákona, k tomuto bude 
použit metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj z února 2014 s názvem „Aktualizace zastavěného území 
změnou územního plánu.“ 

Aktualizace vymezení zastavěného území bude po dohodě s pořizovatelem a zadavatelem řešena v souběžně 
pořizované Změně č. I/C Lázně Bohdaneč (jejíž řešení vytváří nároky na úpravu grafické části ÚP Lázně Bohdaneč). 

2. Koncepce rozvoje území města Lázně Bohdaneč stanovená platným územním plánem bude respektována a její 
možné doplnění bude navrženo v souladu s principy udržitelného rozvoje území, který spočívá ve vyváženém vztahu 
podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost obyvatel, v souladu s cíli a úkoly 
územního plánování. Koncepce bude nadále respektovat priority, úkoly a zásady stanovené v Politice územního 
rozvoje a v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje, a zjištění o stavu a vývoji území dle územně 
analytických podkladů, bude koordinována se strategií města a územně plánovacími dokumentacemi sousedních 
obcí.  

Urbanistická koncepce, koncepce veřejné infrastruktury, koncepce uspořádání krajiny, stanovené Územním 
plánem Lázně Bohdaneč, jsou Změnou č. II plně respektovány a nejsou měněny.  

Obsahem řešení Změny č. II je pouze stanovení úprav podmínek využití a prostorové regulace vybraných ploch s 
rozdílným způsobem využití dle platného ÚP Lázně Bohdaneč a změna lhůty pro pořízení územních studií. Řešení 
Změny č. II v zásadě naplňuje požadavky a zásady koncepce rozvoje území města a urbanistické koncepce, 
podrobněji viz kapitoly 9.2 a 9.3 tohoto Odůvodnění.  

3. Budou prověřeny podmínky pro plochy s rozdílným způsobem využití ve vztahu k prostorové regulaci. Úprava, nebo 
doplnění bude plně respektovat efektivní využití ploch, charakter území, širší funkční a prostorové vztahy sídla.  

4. Prověřit zejména stanovené výškové hladiny zástavby v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití a dále 
prověření intenzity využití stavebních pozemků v zastavěném území a zastavitelných plochách zejména pak 
nutnost stanovení maximální hladiny zástavby 12 m v plochách OVM - občanského vybavení.  

Změna č. II dílčími zásahy mění prostorovou regulaci, a to zejména stanovením požadavku na respektování 
současné hladiny okolní zástavby. Cílem je zajistit efektivní využití ploch, zachovat a rozvíjet stávající charakter 
území, který je v rámci urbanistické struktury města proměnlivý, a vhodně podpořit prostorové vztahy sídla.  

U ploch bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské (BI), ploch smíšených obytných - v centrech měst 
(SC) a ploch občanského vybavení - veřejné infrastruktury a komerčních zařízení malých a středních (OVM) jsou 
výše uvedeným způsobem upraveny podmínky prostorového uspořádání.  

5. Konfrontovat řešení změny č. 2 s dokumentem „Strategie rozvoje města Lázně Bohdaneč 2011 - 2027“ byl schválen 
Zastupitelstvem města Lázně Bohdaneč dne 9.6.2011 usnesením č. 6.2. V tomto strategickém dokumentu je 
formulována dlouhodobá vize rozvoje města, priority a cíle v rámci pilířů udržitelného rozvoje.  

Řešení Změny č. II reaguje zejména na části strategické vize města, promítnuté dále do priorit a strategických cílů:  

Město Lázně Bohdaneč nedisponuje dostatečnou vybaveností v oblasti školství, sociální péče a volnočasových 
aktivit. Tento fakt může znamenat postupně se zhoršující stav v ekonomické sféře i ve sféře socio-demografické. A 
protože město Lázně Bohdaneč chce aktivně čelit hrozbě stárnutí obyvatelstva, stejně tak i snižující se vzdělanosti v 
důsledku migrace aktivnější části populace do větších sídel, významně zkvalitňuje svou vybavenost, zejména v 
oblastech školství a sportu garantovaných samosprávou. Veřejné investování je založeno na důsledném využívání 
externích zdrojů a na hodnocení efektivity investic. 

Rozvoj školství ve městě a obecně účelné využívání stávajících areálů veřejné infrastruktury (v daném případě 
zejména základních škol na území města) je řešením Změny č. II přímo podpořeno - úpravou a korekcí podmínek 
prostorového uspořádání v rámci ploch občanského vybavení - veřejné infrastruktury a komerčních zařízení 
malých a středních (OVM).  

a.2.2) Další požadavky na koncepci uspořádání krajiny  

1. Při návrhu rozvoje území respektovat zásady stanovené zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. 

2. Při návrhu rozvoje území respektovat zásady stanovené zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. 

Obsahem řešení Změny č. II je pouze stanovení úprav podmínek využití a prostorové regulace vybraných ploch s 
rozdílným způsobem využití dle platného ÚP Lázně Bohdaneč a změna lhůty pro pořízení územních studií. Změna 
č. II nevytváří vliv na nezastavěné území, resp. na území volné krajiny s množstvím přírodních hodnot.  
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3. V pohledově exponovaných územích a horizontech, či v územích navazujících či pohledově propojených se 
stávajícími historickými a kulturními dominantami stanovit výškové a objemové regulace pro zástavbu v 
návrhových plochách a v odůvodněných případech použít pro návrhové plochy index zástavby s ohledem na 
ochranu krajinného rázu.  

Změna č. II zpřesňuje a doplňuje podmínky pro provedení změn v území, konkrétně podmínky využití a 
prostorového uspořádání řešeného území (zejména úprava stanovení výškové hladiny zástavby). Provedené 
úpravy podmínek prostorového uspořádání odkazují k současné výškové hladině zástavby, zajištěna je ochrana a 
zachování dominantní pozice kostela ve struktuře sídla. Řešení Změny č. II nevytváří vliv na pohledově 
exponovaná území a horizonty.  

4. Navrhnout řešení směřující k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot a 
zlepšení ekologické stability území.  

Vytváření podmínek pro ochranu a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, včetně jedinečné 
urbanistické struktury a krajinného rázu je zakotveno v jednotlivých koncepcích stanovených Územním plánem 
Lázně Bohdaneč. Tyto koncepce nejsou Změnou č. II měněny a řešení Změny č. II je s nimi v souladu.  

5. Respektovat vymezená chráněná ložisková území a dobývací prostory.  

6. Respektovat zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění.   

CHLÚ, resp. území s výskytem ložiska štěrkopísků, není řešením Změny č. II dotčeno. Obsahem řešení Změny č. II 
je pouze stanovení úprav podmínek využití a prostorové regulace vybraných ploch s rozdílným způsobem využití 
dle platného ÚP Lázně Bohdaneč a změna lhůty pro pořízení územních studií. 

a.2.3) Další požadavky na koncepci veřejné infrastruktury  

Dopravní infrastruktura:  

 V zastavitelných plochách zasahujících do ochranného pásma silnic stanovit podmíněnou přípustnost s podmínkou 
následného prověření negativních vlivů z provozu dopravy - zejména hluku, kdy bude prokázáno nepřekročení 
maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.  

Změna č. II nevymezuje nové zastavitelné plochy. 

 Respektovat ochranná pásma silnic dle § 30 Zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů.  

Koncepce veřejné infrastruktury v oblasti dopravní infrastruktury stanovená Územním plánem Lázně Bohdaneč 
není Změnou č. II měněna. Řešení Změny č. II nemá vliv na ochranná pásma silnic. 

Technická infrastruktura:  

 Respektovat ochranná pásma energetických zařízení ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. resp. zákona č. 670/2004 
Sb., o podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon), případně navrhnout jejich přeložky. 

 Respektovat ochranná pásma podzemních komunikačních vedení ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích, případně navrhnout jejich přeložky. 

Koncepce veřejné infrastruktury v oblasti technické infrastruktury stanovená Územním plánem Lázně Bohdaneč 
není Změnou č. II měněna. Řešení Změny č. II nemá vliv na ochranná pásma energetických zařízení nebo 
podzemních komunikačních vedení.  

Občanské vybavení:  

 Respektovat stabilizované plochy občanského vybavení a prověřit potřebu jejich rozvoje a možnosti dalšího využití, 
podporovat polyfunkční využívání ploch občanského vybavení. 

Změna č. II vytváří podmínky pro rozvoj a možnosti dalšího využití ploch občanského vybavení, úpravou a 
doplněním podmínek využití a podmínek prostorového uspořádání ploch občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury a komerčních zařízení malých a středních (OVM), zejména je umožněna vyšší hladina zástavby za 
současného respektování hladiny okolní zástavby a podpořena je explicitně možná výstavba (dostavby) ve 
stávajících areálech základních škol.  

Veřejná prostranství:  

 Respektovat stávající systém veřejných prostranství. 

Změna č. II respektuje veřejná prostranství stávající i navržená Územním plánem Lázně Bohdaneč. Nová veřejná 
prostranství nejsou Změnou č. II navržena.  
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a.2.4) Další požadavky vyplývající z projednání  

1. V případě, že budou Změnou č. 2 vymezeny nové plochy pro bydlení a rekreaci, nebudou tyto umisťovány do těsné 
blízkosti významných liniových zdrojů hluku (zejména do blízkosti koridoru navržené přeložky silnice č. I/36). 
Umístění ploch s funkcí bydlení do těsné blízkosti významných liniových zdrojů hluku je vzhledem k hlukové zátěži 
vzniklé z jejich provozu nežádoucí. Nově navržené plochy s rozdílným způsobem využití budou navrženy tak, aby 
nedocházelo k vzájemnému negativnímu ovlivňování jednotlivých funkcí. V případě, že budou Změnou č. 2 
navrženy nové plochy s funkcí výroby, budou tyto navrženy tak, aby se nenacházely v blízkosti stávajících i 
výhledových chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb stanovených podle § 30 
odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Změna č. II nevymezuje nové plochy pro bydlení nebo rekreaci.  

2. Prověřit trasování lokálního územního systému ekologické stability, zda je v souladu se zpracovanou Revizí 
lokálního ÚSES a plánu ÚSES pro území ORP Pardubice, která byla pro Magistrát města Pardubice zpracována v 
roce 2010. 

Prověření a úpravy lokálního ÚSES budou po dohodě s pořizovatelem, zadavatelem a orgánem ochrany přírody 
(odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubic) řešeny v souběžně pořizované Změně č. I/C Lázně 
Bohdaneč (jejímž obsahem budou také úpravy grafické části ÚP Lázně Bohdaneč).  

3. Z vodohospodářského hlediska je požadováno respektovat aktualizovaný a krajským zastupitelstvem schválený 
PRVKPK. 

PRVK Pardubického kraje je respektován Územním plánem Lázně Bohdaneč; Změna č. II koncepci vodního 
hospodářství dle územního plánu respektuje a nemění.  

4. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v návrhu územního plánu 
požadujeme vypracovat v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou 
se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, v platném znění. 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. V případě, že jsou navrhované lokality navrženy na I. a II. třídách ochrany, 
požadujeme doplnit u jednotlivých ploch zdůvodnění jiného výrazně převažujícího veřejného zájmu, nebo tyto 
plochy z dalšího projednávání územního plánu vypustit (§ 4 odst. 3 zákona). Obdobně i při zvětšování ploch již 
odsouhlasených. V případě, že jsou některé plochy přejímány z platné územně plánovací dokumentace a zároveň je 
zachováno i jejich stejné 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; např. - „v předchozím ÚPO schváleno pro bydlení“ atd.). 

Řešením Změny č. II nejsou dotčeny žádné pozemky zemědělského půdního fondu, podrobně viz kapitola 15.1 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond.  

5. Z hlediska státní správy lesů je požadováno, aby územně plánovací dokumentace v případě, že nepředpokládá 
dotčení PUPFL, byla tato skutečnost výslovně uvedena (např. v části vyhodnocení návrhů). 

Změnou č. II nejsou dotčeny PUPFL, podrobně viz kapitola 15.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa.  

6. Požadavky požární ochrany:  

pro plochy určené k zástavbě budou určeny odpovídající zdroje vody pro hašení požáru v souladu s požadavky §29 
odst. 1, písm. k) zákona č. 133/1985 Sb. Pokud jsou městem určeny jako zdroje vody pro hašení požáru přírodní 
zdroje, musí svým umístěním a přístupem odpovídat požadavkům ČSN 73 0873 a ČSN 75 2411. Přístupové 
komunikace budou odpovídat požadavkům § 12 vyhlášky č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

7. Požadavky z hlediska civilní ochrany: 

− ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, 

− zóny havarijního plánování 

− evakuace obyvatelstva obce (místo shromáždění obyvatelstva před evakuací, nouzové ubytovací a stravovací 
prostory pro evakuované) 

Ochrana obyvatel před nepříznivými vlivy (požadavky požární ochrany, požadavky z hlediska civilní ochrany) je 
zakotvena v koncepci civilní ochrany, stanovené Územním plánem Lázně Bohdaneč, a dále jednotlivými 
legislativními předpisy. Změnou č. II se nemění koncepce civilní ochrany, obrany státu a požární ochrany 
stanovené Územním plánem Lázně Bohdaneč. 
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8. Respektovat omezení některých činností dle § 18 a 19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství („horní zákon“), v úplném znění, v souvislosti s výskytem ložisek nerostů (štěrkopísky), resp. chráněného 
ložiskového území, na území, které je řešeno územním plánem (dobývací prostor zde zdejším úřadem není 
evidován); 

CHLÚ, resp. území s výskytem ložiska štěrkopísků, není řešením Změny č. II dotčeno. Obsahem řešení Změny č. II 
je pouze stanovení úprav podmínek využití a prostorové regulace vybraných ploch s rozdílným způsobem využití 
dle platného ÚP Lázně Bohdaneč a změna lhůty pro pořízení územních studií. 

9. Respektovat podmínek a omezení pro výstavbu a způsob jejího provádění, které na základě vyhlášek ČBÚ č. 
99/1995 Sb. v úplném znění a č. 102/1994 Sb. v úplném znění, vyplývají ze skutečnosti, že do východní části území 
řešeného územním plánem zasahují bezpečnostní pásma organizace Explosia a. s., nakládající s výbušninami. 

Obsahem řešení Změny č. II je pouze stanovení úprav podmínek využití a prostorové regulace vybraných ploch 
s rozdílným způsobem využití dle platného ÚP Lázně Bohdaneč a změna lhůty pro pořízení územních studií. Řešení 
Změny č. II nemění podmínky výstavby v rámci vymezených bezpečnostních pásem.  

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

 Nejsou stanoveny 

c)  Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro 
které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

 Nejsou stanoveny 

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 

Ve změně č. 2 bude prověřena kapitola I.1.j) Vymezení ploch, ve kterých je prověření změn jejich využití územní 
studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení 
dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti, ve vztahu k tomu, zda je nutné prodloužit lhůtu pro pořízení 
jednotlivých studií, které dosud nebyly pořízeny. 

Na základě prověření pak budou případně navrženy nové termíny pro schválení pořizovatelem a vložení dat o jednotlivých 
studiích do evidence územně plánovací činnosti. 

Stanovení lhůty pro pořízení územních studií bylo Změnou č. II prověřeno. Podmínka zpracování územních studií 
byla prodloužena na 8 let (US-I, US-II, US-III, US-IV již byly pořízeny a zaevidovány), čímž bylo zamezeno jejímu 
marnému uplynutí. Pro všechny plochy, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro 
rozhodování, je stanovena lhůta pro pořízení územní studie 8 let (od nabytí účinnosti Změny č. II ÚP Lázně 
Bohdaneč).  

e)  Požadavek na zpracování variant řešení 

 Požadavek není stanoven.  

Změna č. II je zpracována jako invariantní. 

f)  Požadavky na uspořádání obsahu změny územního plánu a na uspořádání obsahu jejího odůvodnění včetně 
měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

 Požadavek není stanoven.  

Změna č. II je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími vyhláškami (500/2006 Sb., 
501/2006 Sb.). Textová část Změny č. II je vyhotovena v rozsahu požadovaném Zadáním Změny č. II. Grafická část 
Změny č. II nebyla zpracována vzhledem k tomu, že měněné části se týkají pouze textové části dokumentace. 
Změna č. II nevznáší nároky na změnu grafické části ÚP Lázně Bohdaneč. 

h)  Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný dotčený orgán vyloučil 
významný vliv na vymezené ptačí oblasti a na evropsky významné lokality a dále nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí. 

Vzhledem k výše uvedenému nebyl stanoven požadavek na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny č. 2 ÚP Lázně 
Bohdaneč na udržitelný rozvoj území. 

V rámci zpracování Změny č. II ÚP Lázně Bohdaneč nebylo zpracováno vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny 
č. II na udržitelný rozvoj území.  
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13 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY Č. II PODLE § 53 ODST. 4, PÍSM. A) AŽ D) 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53 odst. 5, písm. a) až d) 

Zpracovává pořizovatel. 

Jak vyplývá z kapitol 2, 3, 4 a 5 tohoto odůvodnění změny č. 2, změna č. 2 je v souladu s nadřazenou územně 
plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
předpisů a s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů.  

14 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY 
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), 
S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II, odst. 1, písm. c) 

Zpracovává projektant. 

Změna č. II nevymezuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR Pk. 

15 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II, odst. 1, písm. d) 

Zpracovává projektant s využitím metodických pomůcek MŽP a MMR. 

15. 1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 

půdní fond 

Řešením Změny č. II nejsou dotčeny žádné pozemky zemědělského půdního fondu. Změna č. II nevymezuje žádné 
nové zastavitelné plochy ani plochy přestavby vyžadující zábor zemědělského půdního fondu. Obsah řešení Změny č. II - 
stanovení úprav podmínek využití a prostorové regulace vybraných ploch s rozdílným způsobem využití dle platného ÚP 
Lázně Bohdaneč a změna lhůty pro pořízení územních studií se týká již vymezených zastavitelných ploch a ploch přestavby.  

15. 2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené 

k plnění funkcí lesa 

Řešením Změny č. II nejsou dotčeny žádné pozemky určené k plnění funkcí lesa a Změna č. II nevymezuje 
zastavitelné plochy ani plochy přestavby vyžadující zábor pozemků k plnění funkce lesa. Obsahem řešení Změny č. II je 
pouze stanovení úprav podmínek využití a prostorové regulace vybraných ploch s rozdílným způsobem využití dle platného 
ÚP Lázně Bohdaneč a změna lhůty pro pořízení územních studií. Z těchto důvodů není vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa zpracováno.  

 

16 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

Zákon č. 500/2004 Sb., § 172 

Zpracovává pořizovatel. 

Žádné námitky nebyly v průběhu projednávání změny č. 2 uplatněny. 

17 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Zákon č. 500/2004 Sb., § 172 

Zpracovává pořizovatel. 

Žádné připomínky nebyly v průběhu projednávání změny č. 2 uplatněny. 
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PŘÍLOHA Č. 1 - SROVNÁVACÍ TEXT 

Srovnávací text: 

 původní text 
 nový text 
 vypuštěný text 

Kapitoly, podkapitoly a oddíly, které nejsou součástí srovnávacího textu, se nemění, tzn. textová část Územního 
plánu Lázně Bohdaneč ve znění Změny č. I/B (resp. právní stav po vydání Změny č. I/B) zůstává v těchto částech nezměněna. 

 

 

I.1.f) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 

VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), 

POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO 

VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A 

STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ 

ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 

 

 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

ÚP stanovuje pro využití ploch s rozdílným způsobem využití tyto podmínky: 

Plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské (BI) 

Hlavní využití: 

- bydlení v rodinných domech. 

Přípustné využití: 

- občanské vybavení (kromě obchodního prodeje nad 400 m2 prodejní plochy a hřbitova), 

- technická a dopravní infrastruktura související s hlavním nebo přípustným využitím a 

liniové stavby veřejné technické infrastruktury, 

- zeleň, 

- veřejná prostranství. 

Nepřípustné využití: 

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 

- výroba a skladování za podmínky, že neomezí hlavní využití, svým provozem nesníží 

kvalitu prostředí, zejména že negativní vlivy činností z výroby a skladování nepřesáhnou 

hranice jednotlivých areálů a nebudou mít negativní vliv na stávající i nově navrženou 

obytnou zástavbu, a nepřesáhne 400 m
2
 zastavěné plochy 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- míra využití území – max. 30 %, 
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- výšková hladina zástavby – max. 10 m. 

- výšková hladina zástavby - respektovat současnou hladinu okolní zástavby 

Plochy smíšené obytné – v centrech měst (SC) 

Hlavní využití: 

- bydlení v bytových domech, 

- občanské vybavení (kromě obchodního prodeje nad 1 000 m2 prodejní plochy a 
hřbitova). 

Přípustné využití: 

- bydlení v rodinných domech, 

- technická a dopravní infrastruktura související s hlavním, nebo přípustným využitím a 
liniové stavby veřejné technické infrastruktury,  

- zeleň, 

- veřejná prostranství. 

Nepřípustné využití: 

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- míra využití území – max. 60 %, 

- výšková hladina zástavby – min. 12,5 m respektovat současnou hladinu okolní zástavby, 
max. 18 m. 

Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura a komerční zařízení malá a střední (OVM) 

Hlavní využití: 

- občanské vybavení (veřejná infrastruktura -  veřejná správa, ochrana obyvatelstva, 
sociální a zdravotní služby, péče o rodinu, tělovýchova a sport), občanské vybavení 
(komerční zařízení malá a střední -  obchodní prodej, ubytování, stravování, služby) 
nesnižující kvalitu prostředí a pohodu bydlení v sousedních plochách umožňujících 
umístění staveb pro bydlení, 

- pro plochu P4 občanské vybavení výhradně ve vazbě na cestovní ruch (stravování, 
nevýrobní služby, tělovýchova a sport). 

Přípustné využití: 

- bydlení v ploše P7, 

- bydlení v rámci staveb hlavního využití, vyjma plochy P4, 

- technická a dopravní infrastruktura související s hlavním nebo přípustným využitím a 
liniové stavby veřejné technické infrastruktury, 

- zeleň, 

- veřejná prostranství. 

Nepřípustné využití: 

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 

Podmínky prostorového uspořádání: 
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- míra využití území – max. 60 %, v plochách Z22, Z55, P16 max. 90 %, v ploše P4 max. 
20 %, 

- výšková hladina zástavby – max. 12 m, v ploše P4 max. 6 m. 

- výšková hladina zástavby - respektovat současnou hladinu okolní zástavby, pro výstavbu 
v areálech základních škol umožnit i vyšší zástavbu, zachovat dominantní pozici kostela  

 

I.1.j)  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ K PROVĚŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ 

 

ÚP vymezuje v k. ú. Lázně Bohdaneč tyto plochy, ve kterých je prověření změn jejich využití 
územní studií podmínkou rozhodování: 

ÚS – I  Z3b + K15, 

ÚS – II  Z8 + P8 + K6 + K12, 

ÚS – III  Z10 + Z49 + K14, 

ÚS – IV  Z31 + P9 + R1, 

ÚS – V  Z28, 

ÚS – VI  Z29 + Z59 + P7 + K11, 

ÚS – VII Z48 + Z54, 

ÚS – VIII P2 + P3, 

ÚS – IX  R6 + Z65. 

Pro pořízení územních studií, pro jejich schválení pořizovatelem a vložení dat o těchto studiích 
do evidence územně plánovací činnosti se stanovují následující lhůty ode dne nabytí účinnosti 
opatření obecné povahy Územní plán Lázně Bohdaneč: 

ÚS – I,  ÚS – II, ÚS – III, ÚS – IV a ÚS – VII 5 let; ÚS – V,  ÚS – VI, ÚS – VII, ÚS – VIII a ÚS – IX 8 
let. 

Pro pořízení územních studií, pro jejich schválení pořizovatelem a vložení dat o těchto studiích 
do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje lhůta 8 let ode dne nabytí účinnosti opatření 
obecné povahy Změna č. II ÚP Lázně Bohdaneč.  

 

 

PŘÍLOHA Č. 2 - SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
ČR   Česká republika 
CHLÚ chráněné ložiskové území 
k. ú.  katastrální území  
OP  ochranné pásmo  
ORP obec s rozšířenou působností 
Pk  Pardubický kraj 
PUPFL  pozemky určené k plnění funkcí lesa 
PÚR ČR  Politika územního rozvoje České republiky  
ÚAP  územně analytické podklady  
ÚP   územní plán 
ÚPD  územně plánovací dokumentace  
ÚS  územní studie 
ÚSES  územní systém ekologické stability 
VPS  veřejně prospěšné stavby 
ZPF  zemědělský půdní fond  
ZÚR  zásady územního rozvoje  
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Poučení: 

 

Proti Změně č. II Územního plánu Lázně Bohdaneč vydané formou opatření obecné povahy nelze 
podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………           …………………………………………                               

    místostarosta města          starosta města 

 

 

Otisk razítka: 

 

 

 


