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ODŮVODNĚNÍ 
ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

DŘÍTEČ 
(část zpracovaná projektantem) 

 

a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně 
souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

 
Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

 
Dle Politiky územního rozvoje České republiky 2008 leží řešené území v rozvojové oblasti OB4 

– Rozvojová oblast Hradec Králové / Pardubice – a dále na rozvojové ose OS4 – Rozvojová osa 
Praha – HK/Pardubice – Trutnov – hranice ČR. Pro tuto rozvojovou oblast a rozvojovou osu nejsou 
stanoveny žádné úkoly pro územní plánování. V kapitole Koridory a plochy dopravní infrastruktury je 
po toku řeky Labe vyznačen koridor záměru VD6 z důvodu územní ochrany vodní cesty. 

. Záměry specifikované v ostatních kapitolách Politiky územního rozvoje ČR se řešeného 
území nedotýkají, pouze v kapitole Koridory a plochy technické infrastruktury je vymezena stávající  
blízká tepelná elektrárna (Opatovice n./Labem). 

 
Řešené území je součástí Pardubického kraje, pro který jsou zpracovány a vydány Zásady 

územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk). 
ZÚR Pk řadí řešené území do rozvojové oblasti republikové úrovně OB4. Krajinným typem je 

území řazeno do krajiny zemědělské a lesozemědělské, do krajiny s předpokládanou vyšší mírou 
urbanizace. 

Územní plán respektuje limity vyznačené v nadřazené územně plánovací dokumentaci: 
• evropsky významná lokalita (tok řeky Labe) 
• osy biokoridorů nadregionálního významu - NRBK K73 Bohdaneč - Vysoké Chvojno. 

Tento biokoridor je v ZÚR PK označen jako veřejně prospěšné opatření – U03. 
• ochranná zóna biokoridoru nadregionálního významu 
• vodovodní systém nadmístního významu (prochází západní částí řešeného území ve 

směru jih – sever) 
• labská vodní cesta (vázána na tok Labe)  
• nadzemní elektrické vedení VVN 110 kV (řešeným územím prochází ve směru 

severozápad – jihovýchod) 
• plynovod VTL (v jižní části řešeného území, na který je napojena i obec Dříteč), regulační 

stanice VTL/STL (jižní okraj sídla) 
• ochranné pásmo nemovité národní památky Státní hrad Kunětická hora 

 
Respektovány jsou rovněž návrhy vyplývající z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

Pardubického kraje. 
 Žádný další významný záměr nadřazené ÚPD ani strategických plánů rozvoje se řešeného 
území nedotýká. 
 Prověřena byla v minulosti zpracovaná územně plánovací dokumentace pro řešené území 
včetně jejích změn. Většina záměrů územního plánu na ni navazuje. 
  
 
Širší vztahy 
 
 Řešené území je součástí Pardubického kraje. Správní území obce Dříteč je tvořeno jedním 
katastrálním územím Dříteč (kód k.ú. - 633127) o  rozloze 537 ha. 
 Sídlo Dříteč leží na křížení tří resp. čtyř komunikačních tahů. Obec leží na tahu silnic třetích tříd 
spojujících Pardubice (III/2985) a Hradec Králové (III/29810) ve směru jih – sever. Východním směrem 
z něj odbočují silnice třetích tříd směrem na Býšť (III/29811) a na Sezemice (III/29810). Sídlo leží na 
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levém břehu Labe (východně od jeho toku), přibližně 9 km severně od Pardubic a 11 km jižně od 
Hradce Králové. 
 Sídlo Dříteč leží v západní části řešeného území, žije v něm přibližně 350 obyvatel. 
V návaznosti na tok řeky Labe se při západním okraji řešeného území nachází v přírodním prostředí 
několik staveb, resp. několik souborů staveb  – převážně objektů sloužících rekreačnímu bydlení. 
Severozápadně od obce leží zemědělský areál a severovýchodně od obce se nachází soubor staveb 
tvořící zázemí rekreačního areálu (golfového hřiště).   
 Katastrální území Dříteč sousedí se šesti katastry: Bukovina nad Labem, Hrobice, Němčice 
nad Labem, Dražkov nad Labem (správní území Sezemice), Bohumileč (správní území Rokytno) a 
Újezd u Sezemic.  
 Nejvýznamnější  přírodním prvkem v řešeném území je v jeho západní a jihozápadní části tok 
řeky Labe. Na něj se váží hodnotné přírodní plochy, na které navazuje pás intenzivně zemědělsky 
obdělávané půdy. V severovýchodní a východní části leží dvě složiště popílku. Severní je intenzivně 
využíváno, povrch jižního byl v nedávné minulosti zrekultivován a je na něm zřízeno golfové hřiště. 
Obě zasahují do sousedních katastrů (Bukovina n/L. a Bohumileč). Mezi složišti je hodnotný pás 
lesního porostu, který pokračuje východním směrem. Severní složiště zatěžuje životní prostředí 
z hlediska prašnosti, rekultivací jižního došlo ke zlepšení situace a původní úložiště se stalo 
krajinářsky urbanizovanou dominantou širšího okolí. Obě složiště ovšem zůstávají ekologickou zátěží 
a ohrožují například kvalitu podpovrchových vod.    
  Do systému ekologické stability je řešené území zapojeno v úrovni nadregionální a lokální. Po 
toku řeky Labe prochází (po západním a jižním okraji řešeného území) nadregionální biokoridor K73 – 
jeho vodní osa. Jihovýchodního okraje řešeného území se dotýká borová osa téhož NRBK (K73). 
Systém nadregionálního ÚSES je doplněn skladebnými částmi lokálního systému – do NRBK jsou 
vložena lokální biocentra vázaná na přírodní plochy kolem Labe, vložené LBC na jihovýchodním okraji 
katastru a lokální biokoridor v severní části řešeného území procházející ve směru západ – východ 
s vloženým LBC. 
 Vzájemná provázanost s okolními sídly a katastry je i v oblasti technické infrastruktury (trasy 
elektro VVN a VN, připojení na VTL plynovod (Hrobice – Dříteč – Dražkov) a vodovodu od Pardubic 
(Hrobice – Bukovina) a dalších systémech, které procházejí širším územím. 
 Síť nadzemního vedení elektro VN 35 kV, kterou je zásobována obec Dříteč, vchází do 
řešeného území ze západní strany (Hrobice).    
 Z hlediska struktury osídlení v širším území jsou Dříteč a další sídla v jejím okolí jejím 
důležitým a trvalým prvkem. Dobrá dostupnost širšího území po silniční síti postačuje pro zajišťování 
potřeb obyvatel – tzn. cestám za zaměstnáním, základní i vyšší občanskou vybaveností, za 
volnočasovými aktivitami. Spádovost směřuje především do Pardubic, Sezemic a Hradce Králové. 
Vybudováním golfového areálu se Dříteč stala vyhledávaným místem obyvatel i ze vzdálenějších míst. 
Významným prvkem je podíl cyklistické dopravy v širším území. Využitím přírodního prostředí 
vázaného na řeku Labe k vybudování cyklostezky  by území získalo na atraktivitě. 
 Připojením širší oblasti (vybudováním severně položené rychlostní komunikace R35) na 
dálniční síť její potenciál využitelnosti významně roste, a územní plán stanovil základní podmínky pro 
jeho využití. Dříteč má velmi výhodnou polohu mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, v blízké 
budoucnosti bude řešené území prakticky napojeno na dálniční síť a svými hodnotami se může 
společně s širším okolím stát centrem rekreace a bydlení.  
 
 
b)  Údaje o splnění Zadání 
 

Prvotní Zadání bylo projednáno v období září 2008 – listopad 2008, další, doplněný návrh 
Zadání byl zpracován a projednán v prvním čtvrtletí roku 2010. 

 Obecním zastupitelstvem byl schválen upravený text Zadání dne 12.11.2008 (usnesením 
č.06/08), který akceptuje požadavky z projednání, doplněný návrh Zadání byl schválen 24.3.2010 
usnesením 02/2010. Zadání ÚP jsou v koncepční rovině plněna: 

• územní plán respektuje zásady, záměry a limity stanovené nadřazenou územně 
plánovací dokumentací 

• územní plán prověřil a zohlednil požadavky a záměry okolních sídel 
• chráněny jsou přírodní hodnoty území – především ve vazbě na tok řeky Labe a plochy 

lesa v severovýchodní části řešeného území, i drobnější plochy lesa napříč řešeným 
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územím, zejm. v jeho severozápadní části; nejsou navrhovány aktivity vyžadující zábor 
lesní půdy 

• byl navržen rozvoj obce v oblasti bydlení a veřejné infrastruktury, územní plán připravil 
podmínky využití rekreačního potenciálu řešeného území 

• jsou vymezeny skladebné části systému ekologické stability 
• územní plán navrhl způsob doplnění a rozšíření vybavenosti technickou infrastrukturou 
• rozvoj občanské vybavenosti (vzhledem k předpokládanému nárůstu obyvatel) je 

umožněn v rámci stanovených podmínek využití pro jednotlivé funkční plochy (v kterých 
to je vhodné) na něž je území rozděleno - a to jak v plochách stávajících tak, 
rozvojových 

• územní plán vymezil stávající veřejná prostranství a navrhl jejich další rozvoj 
• zastavitelné a rozvojové plochy byly vymezeny pro funkce: 

o bydlení – plochy dle platné ÚPD, na jižním a jihozápadním okraji sídla, na svahu 
popílkoviště s rekultivovaným povrchem a několik lokalit v rámci zastavěného 
území 

o sport, příp. rekreace – rozšíření sportovního areálu v jihovýchodní části obce a 
intenzifikace sportovních aktivit v rámci golfového areálu 

o zeleň – charakteru veřejné zeleně – ve vazbě na sportovní areál v obci a 
rozvojových ploch golfu, veřejná zeleň v rámci rozvoje zázemí golfového areálu 

o doprava – navržena cyklostezka kolem obce a její navázání na systém řešený 
ve správním území Sezemic (od Dražkova). Vymezení dálkové cyklostezky při 
toku řeky Labe (Stezka mechu a perníku) – tento záměr byl po společném 
jednání vypuštěn. 

o výroba a skladování se specifickým využitím – v severní části obce západně od 
komunikace Dříteč – Bukovina n/Labem je vymezena plocha pro umístění 
bioplynové stanice 

• rozvojové plochy jsou navrženy tak, že je zajištěna kompaktnost sídla – zastavitelné 
plochy navazují na zastavěné území, případně na zastavitelná území vymezená 
v předchozí ÚPD, samostatnou rozvojovou oblastí jsou zastavitelné plochy ve vazbě 
s rozvojem golfového areálu (včetně ploch pro bydlení) 

• byla prověřena možnost specifické formy bydlení jako součásti golfového areálu (na 
svahu popílkoviště) 

• jako hlavní forma bydlení je i do budoucna navrhována nízkopodlažní zástavba (1NP, 
sklonitá střecha) – venkovského a příměstského charakteru, jednotného charakteru 
v ucelených lokalitách 

• územní plán respektuje areály uvedené v Zadání: zemědělské areály – areál položený 
severovýchodně od obce a bažantnice, plocha složiště popílku, areál golfového hřiště a 
sportovní areál v jižní části sídla 

• respektovány jsou historické hodnoty území – ochranné pásmo NáKP státní hrad 
Kunětická hora, Nemovité kulturní památky – Kostel sv. Petra a Pavla vč. ohradní zdi a 
most přes Labe v Němčicích, urbanistická struktura sídla, objekty lokálního historického 
významu, území s archeologickými nálezy 

• je vymezen a respektován rozsah záplavového území řeky Labe, včetně jeho aktivní 
zóny (mimo rozvojovou lokalitu c.2, která je částečně dotčena rozsahem záplavového 
území, ale mimo jeho aktivní zónu) 

• byly stanoveny základní prostorové regulativy jednotlivých zastavitelných ploch 
• je uvažováno částečné zrušení VN přípojky k TS 692 

Dle vyhodnocení společného jednání o návrhu územního plánu byl návrh územního plánu 
upraven pro veřejné projednání. 
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c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto 
řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje  

 
 Územní plán je zpracováván v souladu s potřebami obce a zároveň tak, aby byly chráněny 
hlavní složky životního prostředí a nedošlo k narušení přírodních i urbanistických hodnot řešeného 
území. 
 Byly stanoveny zásady využívání území (zejména prostřednictvím regulativů funkčního 
využití), zásady prostorového řešení dalšího rozvoje obce, zásady rozvoje jednotlivých funkčních 
složek tak, aby byly zohledněny všechny (3) pilíře udržitelného rozvoje území. Udržitelný rozvoj 
znamená především rovnováhu – rovnováhu mezi třemi základními oblastmi života (ekonomikou, 
sociálními aspekty a životním prostředím). 
 
c.1. Předpoklady a podmínky rozvoje území 
 

Podmínky rozvoje jsou vytvářeny především v oblasti bydlení, občanského vybavení a ve 
vazbě na plochy specifické formy rekreace – golfový areál. Z hlediska funkčního v sídle převládá 
bydlení v domech rodinných venkovského, resp. příměstského charakteru. Charakter zástavby bydlení 
příměstského se v sídle objevuje zejména v jeho severní části zástavby a v dalších partiích novodobé 
zástavby. Významné plochy veřejných prostranství byly vymezeny v centrálním prostoru obce.  

Veřejná vybavenost charakteru občanské a komerční vybavenosti  má vzhledem k velikosti 
sídla odpovídající rozsah fungujících zařízení. S nárůstem počtu obyvatel (navrhované zastavitelné 
plochy) je nutno počítat i s možností rozšíření nabídky těchto zařízení, které bude možno realizovat 
jak v rámci současných kapacit tak ve funkčních plochách urbanizovaného území, jejichž podmínky 
využití umístění takové stavby či zařízení umožňuje. Pro další rozvoj občanského vybavení jsou 
vymezeny plochy v návaznosti na stávající plochy zázemí golfového areálu patřících do stejného 
funkčního zařazení, je navrhováno jeho rozšíření jižním směrem (severozápadní okraj areálu). Dále je 
vymezena zastavitelná plocha pro občanskou vybavenost se záměrem vybudování heliportu, která 
leží severovýchodně od sídla v návaznosti na golfový areál. 

Pro atraktivitu obce je zásadní i uspořádání, kvalita a údržba veřejných prostranství, veřejné 
zeleně, ploch pro volnočasové aktivity, údržba komunikací. Sportovním aktivitám slouží stávající areál 
na jihovýchodním okraji Dříče – navrhováno je jeho rozšíření, a poté hrací plochy golfového areálu. 
Rozvoj ploch pro sportovní aktivity je dále uvažován v návaznosti na navrhované komerční rozšíření 
zázemí golfového areálu.  

Mimo strukturu sídla, položen severozápadně od sídla, je areál zemědělské výroby. Aktivity 
tohoto zařazení jsou dále provozovány v bažantnici v jižní části Dřítče. V návaznosti na zemědělskou 
výrobu rostlinnou, provozovanou v řešeném i širším území, je na katastru obce navržena bioplynová 
stanice. Zpracovávána bude biomasa na bázi kukuřičné siláže a drceného obilí. Produktem 
zpracování bude el. energie, teplo a hnojivo. 
 Ke zvýšení komfortu života obyvatel náleží také vybavenost technickou infrastrukturou – 
územní plán navrhuje způsob jejího doplnění a rozšíření zejména v návaznosti na rozvojové lokality a 
vymezuje plochy potřebné pro její realizaci.    
 Územní plán umožňuje provozování drobných výrobních aktivit (řemesla, výrobní služby, 
zemědělská výroba neintenzivního charakteru) v rámci ploch pro bydlení (zejména plochy bydlení – 
venkovského) za podmínky, že případné negativní vlivy provozu nepřesáhnou hranice usedlosti, resp. 
nemovitosti provozovatele. Tyto aktivity je možné rozvíjet mimo jiné i v plochách smíšených obytných 
– venkovských.  
 Územní plán, jako dokument určující další rozvoj obce, chrání krajinný ráz, přírodní hodnoty a 
atraktivitu území pro své obyvatele. V rámci funkčních regulativů a vymezení funkcí jednotlivých ploch 
územní plán chrání řešené území před zhoršením životního prostředí.  

Územní plán stanovil zásady koncepce uspořádání krajiny, vymezil skladebné části ÚSES. 
Návrh územního plánu respektuje přírodní a architektonické hodnoty obce. Nová zástavba je 

navrhována v rozsahu, struktuře a měřítku staveb tak, aby nebyl významně narušen charakter obce, 
avšak plošný rozsah záměrů z principu tento obraz mění. Nicméně vztah obce ke krajině a krajinný 
ráz řešeného území by měl zůstat nenarušen. 

Obec Dříteč má zřetelně zachovanou historickou dispozici, kdy se zástavba převážně 
zemědělských usedlostí rozvíjela podél hlavních komunikačních průtahů. Vesnice svého času patřila 
Opatovickému klášteru a po jeho zrušení různým pánům, roku 1436 i Divišovi Božkovi z Miletínku, 
který je připojil k panství Kunětické Hory. Roku 1513 náležela již Dříteč Vojtěchovi z Pernštejna.  
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Charakteristickou dominantou obce je místní kostel, obklopený hřbitovem. Jde o jednolodní, 

kamennou stavbu v gotickém slohu. Při opravě roku 1864 byly bohužel zničeny původní nástěnné 
malby, zobrazující přijímání pod obojí. V sedmdesátých letech  minulého století byl za  péče faráře 
Josefa Jošta kostel podruhé opraven. 

Loď vyšší než presbyterium dokazuje, že kněžiště (v půdorysu nepravidelný pětiúhelník) bylo 
původním menším kostelíkem a že loď byla přistavěna později. V presbiteriu stojí dřevěný oltář 
s obrazem svatého Petra a Pavla, malovaný na zlatém podkladě. V horní části presbiteria, kde se 
sbíhají gotická žebra, je vytesána tvář svatého Petra – zřejmě dílo opatovických mnichů. Na straně 
evangelia je kamenné gotické sanktuárium s hodnotnými kružbami. Vlastní zvonice je kamenná, 
čtvercového půdorysu, zakončená zastřešením ve tvaru jehlanu. Ve věži jsou umístěny tři zvony, 
nejstarší z roku 1563. 

Dříteč je významná i tím, že zde byl roku 1849 pochován spoluvynálezce ruchadla Václav 
Veverka. Pamětní deska tomuto významnému rolníku a kováři je zasazena v jižní zdi zmíněného 
kostela. 

V ústředním seznamu nemovitých kulturních památek je zapsán pod rejstř. číslem 46346/6- 
2061 kostel Sv. Petra a Pavla vč. ohradní zdi. 

Další nemovitou kulturní památkou je silniční most přes Labe u Němčic, zapsán pod rejstř. 
číslem 42063/6-5168. 
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Do řešeného území zasahuje ochranné pásmo NáKP státní hrad Kunětická Hora. 

Z hlediska lokálních zájmů budou respektovány a chráněny hodnoty místních pamětihodností:  
 

• pomník u Obecního úřadu  

 
 

• kříž v centru Dřítče u MŠ 

 
 

• kříž na severu Dřítče u rozcestí silnic na Hradec Králové a k Újezdu u Sezemic 
 

 

 
• kříž v jižní části obce u bažantnice 
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• neúplný kříž v jihovýchodní části obce 

 
 

• objekt  „fary“ u kostela 
 

 
 
Celé území je územím s archeologickými nálezy. Stavební činnost na území s archeologickými 

nálezy řeší  § 22 odst. 2 zák.č. 20/1987 Sb., o stát. památkové  péči, ve  znění pozdějších  předpisů a 
rovněž Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy, vyhlášená pod č. 99/2000 Sb., m. s. se 
všemi důsledky z jejich výkladu plynoucími. Každý archeologický  nález, k němuž by mohlo dojít při 
přípravě nebo provádění staveb (mimo záchranný archeologický výzkum) je nutné řešit podle § 23 
zák. č. 20/1987 Sb., o stát. památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, dále podle § 176 zák. č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, týkající se archeologických nálezů. Pro 
stavebníky platí oznamovací povinnost Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. Pro zamýšlené 
stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění staveb a udržovací práce je 
vlastník povinen si předem vyžádat vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče 
podle §14 odst. 2 památkového zákona (na území ochranného pásma NKP státního hradu Kunětická 
hora). Tato povinnost se týká i stavební činnosti, která nevyžaduje ohlášení nebo stavební povolení 
podle §103 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 

 
 Z hlediska klimatologie se řešené území nachází v klimatickém regionu T2 – okrsek 

teplý, mírně suchý s mírnou zimou. Počet letních dnů je 50 – 60, počet dnů s teplotou 10oC a více je 
160 – 170, počet dnů mrazivých je 100 – 110. Průměrná teplota vzduchu se pohybuje v rozmezí 7,5 – 
8,5oC, ve vegetačním období 13 – 15oC.  

Roční úhrn srážek kolísá mezi 600 – 700 mm. 
Pro území je charakteristické dlouhé, teplé a suché léto, přechodné období krátké, teplé až 

mírně teplé jaro, teplý až mírně teplý podzim a krátká, mírná až mírně chladná, suchá až velmi  suchá 
zima. Trvání sněhové pokrývky je krátké. 
  Geologicky patří řešené území do České křídové tabule, vzniklé v druhohorách. Jedná se o 
vápenité jílovce, méně pak slínovce březenského souvrství (spodní až střední coniak). Místy jsou tyto 
křídové sedimenty překryty deluviofluviálními  hlinitopísčitými sedimenty, naváté písky a fluviální hlinité 
až hlinitopísčité sedimenty. 

Katastrální území Dřítče je tvořeno poměrně vyváženou krajinou. Terén je mírně zvlněný, 
zvláště v lesních částech v severovýchodní části řešeného území. Souvislé lesní porosty navazují na 
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komplex novohradeckých lesů. Lesy jsou zařazeny do pásma ohrožení imisemi „B“, to značí životnost 
dospělých porostů 20 – 30 let. 

Podle lesnického členění patří území do lesní oblasti 17 – Polabí.  
Kromě východní části řešeného území je kolem sídla intenzivně využívaná zemědělská krajina, 

především se jedná o velké zorněné plochy. Na severovýchodním okraji řešeného území je menší 
lesní plocha. Po západní hranici katastru protéká vodoteč – tok řeky Labe s výrazným břehovým 
porostem. V ploše říční nivy se výrazně uplatňují plochy trvalých travních porostů. 

Stejně tak významnou plochou zeleně je areál golfu na východním okraji, kde převládají travní 
porosty se skupinovou a soliterní krajinnou zelení. 
 

Na znehodnocení jednotlivých složek životního prostředí se podílejí především globální zdroje 
znečištění. Velké emisní zdroje tepelné elektrárny v Opatovicích nad Labem či průmyslový areál 
Semtín svým ekologickým negativním vlivem dalece přesahují rámec tohoto území. 

 
Pro obec je, resp. částečně byla, nejzávažnější bezprostřední blízkost dvou rozsáhlých složišť 

popílku elektrárny. Popílkoviště mohou být jak zdrojem výrazného znečištění ovzduší, tak zdrojem 
silného znečištění spodních i povrchových vod. Povrch jižnějšího z nich je dnes již využíván jiným 
(komerčním) způsobem - bylo na něm vybudováno golfové hřiště. 

 

 Výraznou a významnou osou zeleně v krajině je po západním okraji řešeného území 
procházející tok řeky Labe s bohatou břehovou zelení a trvalými travními porosty v říční nivě. 
 
 
c.2. Urbanistická koncepce 
 
     Z  hlediska  výše  uvedených  skutečností  jsou  návrhem územního plánu stanoveny tyto základní 
zásady urbanistické koncepce obce Dříteč:  

• Dříteč si zachová a nadále bude rozvíjet jako hlavní funkci bydlení, bez rozdílu bydlení trvalého a 
rekreačního, s podílem výrobních a volnočasových aktivit a s potenciálem obnovy a rozšíření 
nabídky občanského vybavení. 

• Jedinou vhodnou formou bydlení je bydlení individuální rodinné – včetně uvažované zástavby pro 
bydlení v souvislosti s golfovým areálem. Převážně původní obytná zástavba podél průjezdných 
komunikací je venkovského charakteru. Případné dostavby budou respektovat stávající charakter 
(1 NP + podkroví, střechy sklonité, se spádem 40o – 50o, sedlové). Zástavba v nově budovaných 
lokalitách bydlení, resp. ve stávajících lokalitách zrealizovaných v posledních letech je 
příměstského charakteru. Případné dostavby budou respektovat stávající charakter (1 NP + 
podkroví, sklonité střechy, výjimečně 2 NP) 

• Pro ucelenou lokalitu bude užito architektonické řešení staveb příbuzného charakteru. 

• Stavby pro bydlení ve vazbě na původní zástavbu budou dodržovat venkovský charakter – 
přízemní, obdélného půdorysu, střechy sedlové, resp. sedlové s polovalbou. Směr hřebene 
střechy, materiály, barevnost budou vycházet z poměrů v lokalitě.  

• Do funkčních ploch bydlení jsou jako přípustné, resp. podmíněně přípustné zahrnuty aktivity 
charakteru občanského vybavení – administrativa, veřejné stravování, maloobchod, služby apod. 
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• Ve východní části řešeného území bude nadále rozvíjen areál golfu jako aktivita nadmístního 
významu. Výstavba objektů funkčně navazujících a tuto aktivitu je soustředěna na západní okraj 
areálu, na hranu bývalého popílkoviště. V severní části ve vazbě na komunikaci III. třídy se 
nachází objekty občanské vybavenosti především zázemí areálu a  jeho klubová část, která je 
navržena k rozšíření. Jižněji na tyto plochy navazují plochy občanské vybavenosti – tělovýchovná 
a sportovní zařízení. Dále jižním směrem navazují plochy navržené k obytné zástavbě (na hraně 
bývalého popílkoviště). Tyto plochy jsou navrženy jako plochy bydlení rozptýleného v plochách 
přírodního charakteru. Jedná se o záměr velmi rozvolněné zástavby ve svahu hráze 
s dominantním zastoupením zeleně (s druhově zlepšenou skladbou dřevin) mezi jednotlivými 
objekty, které budou charakteru rodinného domu. Jejich architektonické řešení bude zohledňovat 
terénní poměry lokality a pohledově exponovanou polohu tak, že v celkovém vnímání terénní 
hrany by i nadále měla převládat přírodní kulisa, tzn. zeleň.  Předpokládá se využití přírodních 
stavebních materiálů – dřevo, kámen... Navrženo je rozšíření hracích ploch (golf) mezi 
navrhovanou zástavbou na východním okraji sídla Dříteč a patou západní hráze bývalého 
popílkoviště a v pásu při jihozápadní hrázi. 

• Pro výrobní aktivity budou nadále respektovány stávající plochy výrobních (zemědělských) areálů. 
Oba areály – ležící severozápadně od sídla a na jihovýchodním okraji zástavby – jsou  zařazeny 
do funkčních ploch zemědělské výroby. Základním předpokladem zejména pro „areál bažantnice“ 
je podmínka nepřekročení negativních vlivů provozu na životní a obytné prostředí přilehlých ploch 
pro bydlení, pokud to prostorové podmínky dovolují, bude areál podvodu doplněn pásem izolační 
zeleně.  Rozvojové lokality s potenciálem vzniku „výrobních“ aktivit nejsou navrhovány.  

• Mimo současně zastavěné území, severně od obce na úrovni funkčního popílkoviště, je navržena 
plocha pro umístění bioplynové stanice. Vymezena je jako plocha výroby a skladování se 
specifickým využitím. 

• Výrobní aktivity budou ve stávajících objektech a areálech provozovány pod podmínkou, že 
důsledky provozu nebudou mít negativní vliv na životní a obytné prostředí sousedních ploch 
bydlení, občanského vybavení a rekreace. Po obvodu areálů, pokud to umožní prostorové 
podmínky, bude navržen pás izolační zeleně. Dopravní obsluha areálů bude pokud možno vedena 
mimo obytné plochy. 

• Centrální část sídla a část jeho jihovýchodního okraje jsou zařazeny do ploch smíšených obytných 
– kde jsou vedle hlavní funkce obytné poměrně výrazně zastoupeny aktivity charakteru 
občanského vybavení, případně výrobních služeb. 

• Ve větších původních zemědělských usedlostech budou přípustné výrobní služby a výroba, pokud 
bude zajištěno, že nebudou mít negativní dopad na životní a obytné prostředí, tzn. takové stavby a 
činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí nepřekročí nad přípustnou mez limity 
uvedené v příslušných předpisech. 

• Respektovány a dle potřeb intenzifikovány budou plochy sloužící volnočasovým aktivitám – sportu, 
rekreaci, odpočinku a zábavě. Rozšířen bude sportovní areál v jihovýchodní části Dřítče o 
navazující plochy jihovýchodním směrem. 

• Východně od sídla je navrhována plocha pro vnitrosídelní zeleň s možností vybudování vodní 
plochy. 

• Pro zlepšení prostupnosti krajiny mohou být obnoveny některé zaniklé či zanedbané cesty. 
Územní plán vymezuje nové cyklistické trasy mj. i nadmístního významu (podél Labe a do 
Sezemic), které procházejí územím. Dále budou upravována a kultivována i veřejná prostranství a 
plochy veřejné zeleně. 

• Okraje zastavěného území směrem do krajiny budou pokud možno tvořeny užitkovými a 
okrasnými zahradami se stromovou zelení, ty budou z důvodu posílení krajinného rázu a 
dálkových pohledů vytvářet přirozený rámec sídla.  

• Kromě vymezených zastavitelných ploch bude v sídle možná výstavba uvnitř zastavěného území, 
pokud splní podmínky, že zamýšlený záměr: 

− je v souladu se stanoveným  funkčním regulativem pro plochu, ve které  je záměr lokalizován 
− splňuje hygienické podmínky pro umístění aktivity v lokalitě 
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− je v souladu s charakterem území a požadavky pro ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot území 

− je  v souladu s požadavky na veřejnou a technickou infrastrukturu 
− není v rozporu se záměry a strategií rozvoje obce 

• Systém zeleně bude doplněn o plochy a linie izolační a interakční zeleně. V plochách navrhované 
obytné výstavby budou v dalších navazujících dokumentacích (územní studie) řešeny mimo jiné i 
plochy pro veřejnou zeleň. 

• Respektovány jsou ploch individuální rekreace v krajině (chatové osady).  Se zakládáním nových 
nebo rozšiřováním stávajících osad územní plán neuvažuje.  

• Chráněno bude přírodní prostředí vázané na tok Labe. Rekreační potenciál tohoto významného 
prvku v krajině byl využit k navržení trasy cyklostezky. 

• Vymezeny jsou plochy pro skladebné prvky systému ekologické stability.  

• Respektovány a chráněny budou plochy lesa v řešeném území. 

• Je prověřeno doplnění tras stávající technické infrastruktury, případně navržena koncepce pro 
chybějící územní složky.  

• Respektovány jsou objekty s kulturní a historickou hodnotou.  
 

 
 

Koncepce jednotlivých urbanistických funkcí 
 
Ø bydlení 

Dříteč je sídlo s převládající funkcí obytnou. Domy jsou převážně charakteru individuálního,  
rodinného bydlení. V původní zástavbě převažují venkovské domy – výrazný obdélníkový půdorys, 
přízemní se sedlovou střechou. Výstavba posledních let má výrazný charakter příměstského bydlení 
s doplňkovými stavbami pro denní rekreaci – altány, bazény, jezírka apod.  

 

 
Podle  charakteru   zástavby  je  bydlení  v sídle  rozděleno  do  ploch bydlení v rodinných 

domech – příměstského, ploch bydlení v rodinných domech - venkovského a smíšených ploch 
obytných – venkovských. 

Centrální část sídla a část jeho jihovýchodního okraje jsou zařazeny do ploch smíšených 
obytných – kde jsou vedle hlavní funkce obytné poměrně výrazně zastoupeny provozy charakteru 
občanského vybavení a výrobních služeb. 

Bydlení bude v řešeném území rozvíjeno výhradně ve formě rodinného bydlení – v 
soustředěných lokalitách půjde o domy příměstského charakteru, v rozptylu o stavby přizpůsobené 
lokálním poměrům.   

Na zázemí golfového areálu jižním směrem navazují plochy navržené k obytné zástavně (na 
hrázi bývalého popílkoviště). Tyto plochy jsou navrženy jako plochy bydlení rozptýleného v plochách 
přírodního charakteru. Jedná se o záměr velmi rozvolněné zástavby ve svahu hráze s dominantním 
zastoupením (stávající a druhově zlepšené skladby) zeleně mezi jednotlivými objekty spíše drobného 
charakteru. Předpokládá se využití přírodních stavebních materiálů – dřevo, kámen...  
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Charakter – venkovský či příměstský – bude vždy v základních parametrech shodný pro 
ucelenou lokalitu. 
 
 
Ø občanské vybavení  

Ve víceúčelovém objektu v centru obce dnes funguje Obecní dům s úřadovnou Obecního  
úřadu, restaurací, poštou, Českou pojišťovnou a Českou spořitelnou. Dále je v obci mateřská škola, 
prodejna smíšeného zboží, knihovna, požární zbrojnice. 

 

 Veřejná vybavenost charakteru občanské a komerční vybavenosti (sloužící obyvatelům) má 
v obci dostatek fungujících zařízení. S nárůstem počtu obyvatel (navrhované zastavitelné plochy) je 
nutno počítat i s rozšířením nabídky těchto zařízení, které bude možno realizovat jak v rámci 
současných kapacit tak ve funkčních plochách urbanizovaného území, jejichž funkční regulativ 
umístění takové stavby či zařízení umožňuje. 

Rozvojové plochy pro rozšíření občanské vybavenosti uvnitř sídla nejsou vymezovány, tato 
zařízení by měla být umisťována především ve vazbách resp. uvnitř nových lokalit soustředěného 
bydlení. Dílčím způsobem mohou být pro služby či obchod využívány i nebytové prostory v obytných 
domech v rozptylu celé obce v ostatních funkčních plochách urbanizovaného území. 

Potenciálem funkčního využití jako občanské vybavenosti disponuje plošně rozsáhlý areál 
golfového hřiště se zázemím, resp. jeho klubová část, která je navržena k rozšíření jižním směrem 
(v západní části areálu). Další nově vymezená plocha občanské vybavenosti navazující na zázemí 
golfového hřiště se nachází na protější straně komunikace III/29811.  

 

 
 
Významným sportovně rekreačním zařízením je rozsáhlá plocha golfového areálu ve východní 

části katastru Dřítče. Předpokládá se rozšíření hřiště o plochy položené kolem bývalého popílkoviště a 
intenzifikace klubového zázemí areálu včetně rozšíření ploch pro sportovní aktivity, které navazují na 
zastavitelnou plochu občanské vybavenosti komerční jižním směrem. Na tyto záměry navazuje 
zastavitelná plocha bydlení (viz. výše). 
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V jihovýchodní části obce se v příjemném prostředí vzrostlé zeleně nachází travnaté fotbalové 
hřiště, vybavené šatnami pro hráče, dětské hřiště s herními prvky a univerzální hřiště s asfaltovým 
povrchem. Areál je doplněn cvičnou tenisovou stěnou. V obci není žádné stávající kryté sportoviště. 

 
 
 
Navrženo je rozšíření sportovního areálu o přilehlé plochy jihovýchodním směrem. 
 

 
 

Ø rekreace 
Pobytová rekreace bude nadále provozována především v zastavěném území využíváním 

rekreačních objektů (chat) zařazených v rekreačních souborech vázaných na tok řeky Labe v západní 
části řešeného území. Tento  druh rekreace  nebude v řešeném území dále rozvíjen. 

 
 
Pro  denní  rekreaci  obyvatel  obce  je  rovněž důležitá možnost propojení sídla s okolními 

obcemi, východně položenými lesy a přístupnost přírodního prostředí vázaného na tok Labe. To by 
mělo zajistit vybudování okružní cyklostezky kolem obce včetně cyklistického napojení golfového 
areálu. Část této cyklostezky (při Labi) by se měla stát součástí záměru vybudování cyklistického 
propojení Pardubic a Hradce Králové prostřednictvím cyklostezky. Navržena je dále cyklostezka 
lemující komunikaci III/29810 směrem jihovýchodním na Sezemice a další cyklostezka lemující 
komunikaci III/29810 směrem severním na Hradec Králové. 

Do ploch rekreace se specifickým využitím jsou řazeny plochy golfového hřiště na 
zrekultivovaném povrchu jižního popílkoviště. Tyto by se měly rozvíjet mezi navrhovanou zástavbou 
na východním okraji sídla Dříteč a patou západní hráze složiště popílku a v pásu při jeho  jihozápadní 
hrázi – mezi patou svahu a nadzemním vedením elektro. 

 
Ø výroba 

Pro výrobní aktivity budou nadále respektovány stávající plochy výrobních (zemědělských) 
areálů. Oba areály – ležící severozápadně od sídla a na jihovýchodním okraji zástavby – jsou 
zařazeny do funkčních ploch zemědělské výroby. Základním předpokladem zejména pro „areál 
bažantnice“ je podmínka nepřekročení negativních vlivů provozu na životní a obytné prostředí 
přilehlých ploch pro bydlení. Rozvoj lokalit s potenciálem vzniku „čistě výrobních“ aktivit není 
navrhován.  
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V severní části katastru je vymezena plocha pro umístění bioplynové stanice jako záměr 
konkrétního investora – výroba elektrické energie z alternativních zdrojů, v tomto případě z kukuřičné 
siláže  a drceného obilí – zařazena do ploch výroby a skladování se specifickým využitím. 

 

 
 

Dále je v obci několik soukromých podnikatelů, poskytujících obyvatelům některé drobné 
služby. 

Na jižním okraji sídla je areál firmy, která se zabývá distribucí akvarijních a jezírkových ryb a 
výstavbou zahradních jezírek. 

 

 
 

Územní plán vymezil plochy se smíšenou funkcí, kde bude možné provozovat drobné 
podnikatelské aktivity spolu s bydlením za předpokladu, že nebudou negativně ovlivňovat okolní 
obytné plochy.  

 
 

Ø vnitrosídelní zeleň 
 
Územní plán respektuje stávající plochy veřejné, resp. vnitrosídelní zeleně v sídle. Významné 

plochy vnitrosídelní zeleně jsou součástí sportovního areálu s fotbalovým hřištěm, další plochy - spíše 
přírodního charakteru - jsou na východním okraji severní části sídla u požární nádrže. V obci je zeleň 
dále zastoupena v podobě travnatých luk, břehovou zelení podél vodotečí, případně liniovou zelení 
podél komunikací a cest. 

Nedílnou součástí systému sídelní zeleně jsou plochy zeleně vyhrazené (zahrad), které jsou 
územním plánem většinou zahrnuty do funkčních ploch bydlení. Jen v lokalitách, kde se nacházejí 
větší a významné plochy sadů a zahrad bez staveb hlavních (západní okraj sídla), nebo v místech, 
kde je nutno zdůraznit funkci zeleně vzhledem k dálkovým pohledům na sídlo a zachování krajinného 
rázu ve vazbě na okolí, jsou tyto plochy vymezovány jako samostatná funkční plocha – plochy zeleně 
soukromé a vyhrazené. 

Významnější plochy vnitrosídelní „veřejné“ zeleně chrání územní plán tím, že je vymezuje jako 
samostatnou funkční plochu – plochy systému sídlení zeleně – plochy zeleně na veřejných 
prostranstvích, vnitrosídelní zeleň přírodního charakteru a plochy ochranné a izolační zeleně.  

Územní plán navrhuje tři rozvojové plochy systému sídelní zeleně – plochy zeleně na 
veřejných prostranstvích. Dvě z nich jsou umístěny v návaznosti na stávající a rozvojovou plochu 
sportovního areálu na jihovýchodním okraji obce. Třetí plochu je součástí rozvojové plochy pro bydlení 
a čtvrtá s tímto funkčním zařazením územní plán navrhuje na západním okraji rozvojových ploch 
občanského vybavení, které jsou součástí zázemí golfového areálu.  
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Plochy vnitrosídelní zeleně přírodního charakteru jsou navrhovány východně od rozvojových 
ploch bydlení a sportu východně od obce, záměr zahrnuje možnost vybudovat vodní plochu v této 
lokalitě.  

 
 

Ø dopravní infrastruktura 
Silniční doprava 

 
Obec leží na křižovatce tří krajských silnic. Konkrétně se jedná o silnice III. třídy č.: 
29810  Sezemice (II/298) – Dříteč – Bukovina n. L. – Hradec Králové 
29811  Dříteč – Újezd u Sezemic – dále směr Býšť (I/35)  
2985  Dříteč – Němčice – Ráby – Staré Hradiště – dále směr Pardubice 
 
  Na křižovatce v obci je jako hlavní silnice označena III/2985 s pokračováním silnice III/29810 

na Bukovinu nad Labem. Silnice III/29810 na Sezemice je vedlejší. Povrch je živičný v dobrém stavu, 
převážná část je ohraničena obrubami a odvodněna uličními vpustěmi  do povrchové kanalizace. 
Průtahy silnic jsou doplněny oboustrannými chodníky pro pěší. 

 
Ostatní komunikace v řešeném území jsou místní obslužné komunikace ve správě obce, 

případně účelové komunikace soukromých osob. Tyto komunikace zajišťují dopravní obslužnost 
nemovitostí, které nejsou obslužitelné z krajských silnic. Na většině místních komunikací je smíšený 
provoz. Místní komunikace mají buď živičný, nebo štěrkový kryt, malá část je dlážděná. 

 
Navržené rozvojové plochy: 
k.1 –   místní obslužná komunikace pro dopravní obsluhu zastavitelných ploch a.1; a.2; a.7 
k.2  –  místní obslužná komunikace pro dopravní obsluhu zastavitelné plochy a.12 
k.4 –   úprava stykové křižovatky (T) silnic III/29810 a III/29811 na severním okraji zastavěného 
                  území na kruhovou křižovatku 
 k.5 –  místní obslužná komunikace pro dopravní obsluhu jihozápadního okraje zástavby 
 
Limity využití území: 
• silniční ochranné pásmo  

• silnice III. třídy – 15 m od osy vozovky (silničním ochranným pásmem se pro účely zákona 
o pozemních komunikacích rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do 
výšky 50 m v uvedené vzdálenosti) 

 
Autobusová doprava 

Autobusové spojení z obce je zajištěno autobusovou linkou fy Car – Tour spol. s r.o.: 
• 650 560   Pardubice – Staré Hradiště – Ráby – Dříteč – Borek – Vysoká n/L. – Hradec Králové 

V obci je jedna autobusová zastávka v těžišti obce na průtahu silnice III/29810. 
 
Železniční doprava 
 Řešené území není obsluhováno ani jinak dotčeno železniční dopravou. Nejbližší železniční 
spojení je ze stanice Stéblová na trati ČD č. 031 (Pardubice, Hradec Králové, Jaroměř). 
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Letecká doprava 

Celé řešené území leží v ochranném pásmu radiolokačního zařízení letiště Pardubice. Některé 
druhy staveb budou předem projednány s VUSS Pardubice. 

 
Limity využití území: 

ochranné pásmo letiště a letištního radiolokačního prostředku: 
• Ochranné pásmo letiště a radiolokačního prostředku 
• Ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku (OP přehledového radaru 

Pardubice - sektor A. do 100m, sektor B. do 5000m, sektor C. není dálkově 
omezen – OP je hájeno do vzdálenosti 30km) 

Cyklistická doprava 
Cyklisté používají vozovky uvedených silnic a místních komunikací společně s dopravou 

motorovou.  
 Obcí prochází značená Labská cykloturistická trasa č. 24, která  je vedena po silnicích třetích 
tříd č. 2985 směr Pardubice a č. 29810 pro směr na Hradec Králové. 
 
Navržené rozvojové plochy: 
k.6 – okružní cyklostezka v přímé vazbě na obec (‘‘okruh‘‘ Labe – obec – sportovní areál golfu) 
k.7 – cyklostezka mezi Dřítčí a Dražkovem – směr Sezemice (podél silnice III/29810) 
k.9 – cyklostezka mezi Dřítčí a Bukovinou n.L. – směr Hradec Králové (podél silnice III/29810) 

 Cyklostezka (Stezka mechu a perníku) z Hradce Králové do Pardubic, která se má stát 
součástí mezinárodní trasy Labská stezka (z Krkonoš do Polabí a dále podél Labe až do Hamburku) 
je sledována jen jako možný záměr a z řešení územního plánu byla po společném jednání vypuštěna.  
 
Pěší doprava      

Pro pěší jsou podél průtahů silnic III. tříd vedeny oboustranné chodníky. Od motorové dopravy 
jsou odděleny zvýšenou obrubou a místy rovněž úzkým zeleným pásem. 
 
Doprava v klidu 

Protože se v území jedná převážně o zástavbu rodinných domů, je odstavování vozidel 
zajištěno v garážích na soukromých pozemcích. U bytové zástavby na severním okraji obce jsou 
vybudovány garáže s rezervou pro případné rozšíření. 

Pro parkování vozidel u objektů občanské vybavenosti nejsou vybudovány parkovací stání 
(kromě stání u ObÚ). Parkování probíhá na místních komunikacích a jízdních pruzích silnic, kde to 
umožňují dopravní předpisy. 

Větší parkovací plochy jsou zřízeny u sportovních areálů.  
 
Navržené zastavitelné plochy: 
p.1 – plocha pro parkování při vjezdu do zastavitelné plochy a.8 poblíž centra obce.  
         Napojení přes stávající místní obslužnou komunikaci na silnici III/29810 
 
 
Ø Technická infrastruktura 
Vodní hospodářství 

Hlavním recipientem v řešeném území je řeka Labe protékající po západním okraji obce. 
Hydrotechnická data jsou k dispozici pro profil Němčice – vodočet (cca 1 km pod obcí), kde HMÚ 
udává: 

plocha povodí                        4.287.80 km2 

Qprůměr (1931 – 1980)                         46.20 m3/s 
Q355                                                   9.83 m3/s   

1-03-01-019/2 Labe 
1-03-01-020 odpad složiště popílku (levostranný přítok Labe jižně pod k.ú.) 
1-03-01-021  Labe 
1-03-01-022  Bohumilečský potok (levostranný přítok Labe jižně pod k.ú.) 
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Řešené území, především jeho západní okraj, je dotčen rozsahem záplavového území řeky 
Labe Q100 a jeho aktivní zónou. 

Přímým recipientem pro větší část obce je odpad složiště popílku, vedoucí v louce na 
západním okraji Dřítče, který po cca 200 m ústí do Labe. Západní část řešeného území je přímo 
odvodňována řekou Labe. 

Menší část území směrem k Sezemicím spadá do povodí Bohumilečského potoka, ústícího 
pod Dražkovem rovněž do Labe. 

Stojaté vodní plochy jsou v řešeném území zastoupeny jen sporadicky dvěma drobnými 
plochami zbytků slepých ramen Labe v severozápadní části katastru. V zastavěném území je bývalá 
požární nádrž na severovýchodním okraji zástavby. 

V řešeném území se nachází rozsáhlé plochy se systematickou trubní drenáží – meliorace. 
Jedná se o celkovou rozlohu cca 148 ha. 

 
 Západní okraj sídla je dotčen záplavovým územím řeky Labe. Jedná se o stávající zástavbu 
obytných objektů (rodinné domy) a skupiny rekreačních chat. 
 V kontaktu se záplavovým územím jsou i dvě zastavitelné plochy. V obou případech se jedná 
pouze o vystoupanou hladinu řeky, kdy se do navržených lokalit dostává díky místním terénním 
poměrům – průlehu nivelety terénu.. Lokalita a.8 leží mezi stávající zástavbou na břehu Labe a 
komunikací. Zvýšením terénu  a osazením nových objektů tak, aby  byly nad úrovní Q100   nedojde 
k ovlivnění odtokových poměrů. Toto řešení přinese do lokality pozitivní změnu, že nastoupaná voda 
nebude zasahovat mezi stávající zástavbu. 
 Obdobná problematika kontaktu se záplavovým území je i u lokality c.2. na jižním okraji sídla - 
jedná se meandry nastoupané vody díky místnímu průlehu nivelety terénu. Jako v předchozím 
případě zvýšením terénu  a osazením nových objektů tak, aby  byly nad úrovní Q100   nedojde 
k ovlivnění odtokových poměrů. Lokalita je navržena především z důvodu, aby obec, která má 
dotčené pozemky v majetku, jich mohla využít ke svému rozvoji a mohla tak pozitivně přispět 
k udržitelnému rozvoji řešeného území. A to jak rozšířením nabídky možností bydlení, tak především 
občanské vybavenosti. 
 Obě lokality leží mimo aktivní zónu záplavového území. 
 
Limity využití území: 
§ Manipulační pásmo u vodních toků, které jsou vodními cestami dopravně významnými, lze 

užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku nejvýše v šířce do 10 m od břehové čáry 
§ manipulační pásmo u významných vodních toků nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry 
§ manipulační pásmo u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry 
§ vodoprávní úřad může pro nezbytně nutné potřeby a na nezbytně dlouhou dobu stanovit 

k užívání i větší šířku pozemku než je uvedeno výše 
§ záplavové území řeky Labe 
§ aktivní zóna záplavového území 

 
 
Vodovod 

Obec je napojena na skupinový vodovod Pardubice, větev Sezemice – Lakovna – Dražkov - 
Dříteč. Přívodním řadem je vodovod PVC 160. Řad prochází až do křižovatky směr Hradec Králové. 
Z řadu stromkovitě odbočují po celé obci zásobní řady PVC 110 a systematicky pokrývají celou obec. 

Na vodovod je připojeno 98% obyvatel dle statistiky z r. 2002. Vodovod dobře plní funkci 
zásobní i požární ochrany obce. Je provozován jako gravitační, z vodojemu Pardubické sítě, 
Kunětická hora (15 000 m³) a Mikulovice (15 000 m³) s kótami 277 – 272 m n. m. a provozně může být 
zvyšován v automatické tlakové stanici Dubina. Vodovod je v majetku VAK Pardubice a.s., tato 
společnost vodovod rovněž provozuje. Větev vodovodu je koncová a voda v síti kvalitou odpovídá 
požadavkům ČSN 757111. 

Sportovní areál Greengolfu Pardubice a.s. (východně od sídla) je rovněž napojen na veřejný 
vodovod. Délka přípojky HDPE 100 je cca 760 m. 

 
 Západní až severní částí řešeného území prochází nový přívodní vodovodní řad DN 600 
z Pardubic do Hradce Králové, vybudovaný v rámci vodárenské soustavy Východní Čechy. Tento 
vodovod se zásobením vlastní Dřítče nesouvisí. 
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Bilance nárůstu potřeb pitné vody: 
Bydlení: 
Qd  = 1.074 obyvatel × 180 l/d 
Qd  = 193.320 l/d 

Qdmax  = 193.320 l/d × 1,5 
Qdmax  = 289,98 m3/d 

Qh  = 289.980 l/d × 1,8 
Qh  = 6,04 l/s 
 
 
Bydlení: Současný stav = 342 obyvatel 

Stav + návrh = 1.416 obyvatel 
Sport: 

Bilanci potřeb pitné vody pro zastavitelné plochy pro sport nelze určit bez konkrétního 
podnikatelského záměru (bazény / kurty / …).  
 
Občanská vybavenost (nárůst 1074 obyvatel): 
1074 × 20 l/d 
Qd = 21.480 l/d 
 
 
Limity využití území: 

- Ochranné pásmo vodovodních řadů – vymezené vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce            
stěny potrubí na každou stranu 
1. do průměru 500 mm včetně – 1,5 m 
2. nad průměr 500 mm – 2,5 m 

 
 
Kanalizace 

V obci Dříteč je vybudována jednotná kanalizační síť a ČOV (1996 – 98). Síť je provedena 
v celém zastavěném území obce (z plastového materiálu – koregované PVC). Kanalizace umožňuje 
napojení 87% obyvatel dle statistiky 2002. Kanalizaci vlastní a provozuje obec. 

 
Odpadní vody jsou kanalizací svedeny na západní okraj obce, kde je umístěna mechanicko 

biologická čistírna odpadních vod. Konkrétně se jedná o ČOV BIOFLUID Liberec s kapacitou  300 EO. 
Provedení v úplném zakrytí. ČOV je zaústěna do Labe, které tvoří západní hranici řešeného území. 
V současné době je již zpracována projektová dokumentace na intenzifikaci stávající ČOV na 2500 
EO. Intenzifikace bude probíhat v rámci stávajícího areálu čistírny. Dnes jsou aerobně stabilizované 
kaly likvidovány spolu se statkovými hnojivy na okolních zemědělských pozemcích. 
 

Sportovní areál na východním okraji katastru (golf) je rovněž napojen na veřejnou kanalizaci 
zakončenou na ČOV. Z areálu je veden v souběhu s vodovodní přípojkou kanalizační výtlak (PEHD 
100), který je zaústěn do koncové šachty kanalizace na severovýchodním okraji zástavby. 
 
Návrh: 
Prodloužení stok jednotné kanalizace do zastavitelných ploch a intenzifikace stávající čistírny 
odpadních vod. 
 
Odkanalizování zastavitelné plochy a.12 bude navrženo na základě zastavovací studie (čerpání do 
obce / malé domovní ČOV zaústěné do odpadu složiště popílku).  
 
Limity využití území 

- Ochranné pásmo kanalizační stoky je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce 
stěny potrubí na každou stranu 
a) do průměru 500 mm včetně – 1,5 m 
b) nad průměr 500 mm – 2,5 m 
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Energetika 
 
Elektro 

Obec je v současné době zásobována elektrickou energií z kmenového vedení č. 868 přes 4 
stožárové trafostanice: 

 
    TS č.:      název:             výkon:         trafo max: 
1. TS 203 – Obec   250 kVA 630 kVA distribuční 
2. TS 603 – U CO distribuce  160 kVA 630 kVA distribuční 
3. TS 873 – Dříteč RD  160 kVA 630 kVA distribuční 
4. TS 913 – CO sklady          250 kVA 630 kVA cizí 
 
5. TS 692 – Popílkoviště  bez trafa    
 CELKEM            820 kVA 

Primární rozvod 35 kV – primárně jsou stávající trafostanice napájeny vrchní přípojkou, které 
odbočují od stávající kmenové linky č. 868 napětí 35kV. Primární rozvod je ve vyhovujícím stavu. 

Sekundární rozvod 1 kV – je proveden normalizovaným napětím 3 + PEN ~ 380 V 50 Hz. 
Rozvod je proveden převážně zemními kabely. Rozvod vyhovuje současnému zatížení. 

Kromě shora uvedené zásobní sítě obce prochází řešeným územím trasa velmi vysokého 
napětí 110 kV. Konkrétně se jedná o zdvojené vedení č. 1153 a 1174 vycházející severně od 
řešeného území z elektrárny Opatovice nad Labem. 

 
Návrh: 

V územním plánu je pro pokrytí potřeb elektrické energie pro zastavitelné plochy navrženo 
celkem 5 nových trafostanic.  

Tři trafostanice jsou navrženy jako stožárové (s vrchním připojením 35 kV) dvě jsou navrženy 
jako kompaktní (s kabelovým přívodem 35 kV). Kabelové trafostanice jsou navrženy v souladu s 
Urbanistickou studií s regulačními prvky Dříteč – Východ. 

Pro připojení bioplynové stanice a zajištění odběru vyrobené el. energie je v jižní části 
vymezeného zastavitelného území navržena strojovna s trafostanicí a kabelovým vedením přípojky 
VN a přípojky NN. 

Dále je územním plánem navrženo zrušení části nevyužívané přípojky k bývalé trafostanici TS 
692 Popílkoviště. Ta byla využívána pro potřeby čerpací stanice, která čerpala vodu z přilehlého 
popílkoviště (nyní golf).   

Podmínky využití a zařazení plochy popílkoviště zasahujícího do severní části řešeného území 
je řešeno tak, aby bylo umožněno na jeho horní ploše případně umístit fotovoltaickou elektrárnu. 

Bilance nárůstu potřeb elektrické energie: 
Kapacita zastavitelných ploch pro bydlení = 307 RD 
Instalovaný příkon Pi = 2.717 kW 
Soudobý příkon Ps = 1.032 kW 
 
Bilance nárůstu potřeb elektrické energie uvažována jako maximální (vč. vytápění). Ve 

výpočtech není zahrnut podíl energií získaných z obnovitelných zdrojů (např.: fotovoltaika, tepelná 
čerpadla, topení dřevem …) případně počet pasivních a nízkoenergetických domů. 
 
Limity využití území: 
 

 zařízení    ochranné pásmo [m] od krajních vodičů 
 nadzemní vedení          §46(zák. 458/2000 Sb.)       §19 (zák. 222/94 Sb. 
                                                                                                    vládní nař. 80/1957 Sb. §5) 
a) napětí nad 1 kV do 35 kV včetně  7 m    10 m 
b) napětí nad 35 kV do 110 kV včetně  12 m    15 m 
 podzemní (kabelové) vedení 
do 110 kV vč. a vedení řídící, měřící a   1 m od povrchu vedení po obou stranách 
zabezpečovací techniky     krajních kabelů 
              elektrické stanice 
stožárové transformovny VN   7 m    10 m 
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Plynovod 
Dříteč je plně plynofikována středotlakou plynovodní sítí, zásobenou z regulační stanice 

VTL/STL. RS je umístěna na jihozápadním okraji zastavěného území při silnici III/2985 (směr 
Němčice, Pardubice). 

Regulační stanice je napojena vysokotlakou přípojkou DN 80 na vysokotlaký plynovod DN 500 
vedoucí jižně od zastavěného území obce. 
 
Bilance nárůstu potřeb zemního plynu: 
Bydlení: 
Celkový počet rodinných domů v zastavitelných plochách = 307 RD 
hmax = 614 m3             844.250 m3/rok 
 
Sport a občanská vybavenost (b.1; b.2; b.3, b.4): 
Nárůst potřeb zemního plynu nelze určit bez konkrétního podnikatelského záměru. 
hmax = 20 m3             20.000 m3/rok 
Návrh: 

Navrženo je prodloužení zásobních středotlakých plynovodů do zastavitelných ploch: 
a.1; a.2; a.3; a.7 (dle zastavovací studie);  a.11; a.12; b.1, b.4 a c.2  

Plynofikace zastavitelných ploch a.12; b.2; b.3 si vyžádá zpracování podrobnější dokumentace. 
Bilance nárůstu potřeb zemního plynu je uvažována jako maximální. Ve výpočtech není 

zahrnut podíl energií získaných z obnovitelných zdrojů (např.: fotovoltaika, tepelná čerpadla, topení 
dřevem …) případně počet pasivních a nízkoenergetických domů. 
 
Limity využití území: 

• bezpečnostní pásma plynárenských zařízení    
Vysokotlaké plynovody (VTL) 
§ VTL do DN 100      15 m 
§ VTL nad DN 250      40 m 
§ regulační stanice vysokotlaké     10 m 

 ochranná pásma plynárenských zařízení   
§ VTL         4 m 
§ STL a NTL mimo zastavěné území     4 m 
§ STL a NTL v zastavěném území      1 m 

 
 
Telekomunikace 
 Obec Dříteč je plně kabelizována sítí elektronických komunikací. V řešeném území se kromě 
metalické sítě vyskytuje rovněž několik tras optických kabelů. Trasa kabelů je vedena v souběhu se 
silnicí III/29810 (Bukovina n.L. – Dříteč – Dražkov). 
 
Nad řešeným územím prochází 3 trasy radioreleových paprsků: 
1. Radiokomunikace a.s. - nejzápadnější RR trasa – mimo zastavitelné plochy 
2. Telefonica O2 a.s.   - nad západní hranicí zastavěného území – mimo zastavitelné plochy  
3.   Radiokomunikace a.s. - končí na hlavním objektu sportovního areálu (golf). 
                                                  Objekty v zastavitelné ploše b.2 budou navrženy tak, aby neměly   
                                                  negativní vliv na vedení této RR trasy.  
 
Návrh: 

Síť elektronických komunikací bude postupně rozšiřována do zastavitelných ploch. Pro jejich 
vedení bude v uličním prostoru ponechán volný koridor pro vedení sítí veřejné vybavenosti (zelený 
pás / rozebíratelný chodník). 
 
 
Ø nakládání s odpady 

Komunální odpad je sbírán do popelnic a kontejnerů a odvážen specializovanou firmou. V obci 
se objevují základní prvky separace odpadu (sklo, papír, plasty). Likvidaci nebezpečného odpadu 
(obalů od barev a chemikálií, baterií, lednic, televizorů) má  obec zajištěnu jednorázovým  sběrem.   
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Na katastru obce jsou dlouhodobě ukládány odpady z výroby Elektrárny Opatovice. 
Popílkoviště mohou být zdrojem znečištění ovzduší i znečištění vod. Ukládání odpadů je 
monitorováno. Po ukončení ukládání odpadu bude popílkoviště rekultivováno, případně využito pro 
jinou vhodnou funkci. Jižní složiště je v současné době přetransformováno do funkce golfového hřiště. 

 
Ø těžba nerostů 

V řešeném území se nevyskytují chráněná ložisková území, dobývací prostory ani sesuvná či 
poddolovaná území. 
 
Ø požadavky vyplývající ze zvláštních zájmů 

Celé řešené území je územím, v němž lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na 
základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. 

Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí, že předem bude 
s Vojenskou ubytovací a stavební správou Pardubice projednána výstavba: 

o staveb vyšších než 15 m nad terénem; 
o výstavba nebytových objektů (továrny, haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé 

stavby s kovovou konstrukcí apod); 
o staveb vyzařujících elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních telefonů, 

větrných elektráren apod.); 
o staveb dálkových kabelových vedení (el. energie NN, VN, VVN, trasy všech druhů 

telefonních kabelů) a dalších inženýrských sítí; 
o změny využití území; 
o nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky, rekonstrukce, výstavba, 

rekonstrukce a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM; 
o nové dobývací prostory včetně rozšíření původních; 
o výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity; 
o zřizování vodních děl (přehrady, rybníky); 
o vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace, regulace vodního toku 

a ostatní stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny; 
o říční přístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich 

rušení; 
o železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových , oprava a rekonstrukce objektů na 

nich; 
o železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod; 
o veškerá výstavba dotýkající se pozemků s nimiž přísluší hospodařit MO 
o výstavba v ochranných pásmech stávajících vojenských objektů a zařízení 

 
Ø krajina a územní systém ekologické stability 

Ekologickou stabilitou krajiny rozumíme její odolnost vůči negativním vlivům přirozeného i 
umělého (antropogenního) původu. Za stabilní považujeme krajinu, v níž jsou trvale zabezpečeny 
všechny společensky významné funkční efekty. 
 Ekologicky stabilní jsou také plochy nelesní dřevinné zeleně. Nachází se podél části toků, dále 
podél cest a silnic, v několika remízcích v ZPF i přímo v obci. 
 O kvalitě životního prostředí svědčí i hodnota koeficientu ekologické stability krajiny (KES), 
který se stanoví jako podíl součtů výměr stabilizujících a stabilních ploch (lesy, travní porosty a pod.) a 
ploch destabilizujících a labilních (orná půda, zastavěné území a pod.).  
 Platí, že čím nižší je hodnota KES, tím je území více postiženo. V obci hodnota KES indikuje 
středně pozměněné území s relativním souladem technických objektů a dochovaných přírodních 
struktur. 

Zákon č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny definuje ÚSES jako vzájemně propojený 
soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 
rovnováhu. Rozlišuje ÚSES nadregionální, regionální a lokální (místní).  
Obec Dříteč je součástí území, pro které byl zpracován generel místního systému ekologické stability 
Dříteč (SÚRPMO Hradec Králové 1993). Celé řešené území tohoto generelu je tvořeno katastry 
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Bohumileč, Borek, Bukovina nad Labem, Dříteč, Rokytno a Újezd u Sezemic. Celková výměra tohoto 
území je 2.932 ha, z toho tvoří 443,5 ha lesy. 
 Podle zpracované studie „Regionální územní systém ekologické stability“ náleží toto území 
převážně do sosiekoregionu I/3 Polabská tabule. Území katastru Dříteč leží v biochoře teplých 
pahorkatin I/3/4. Krajina je zemědělsky intenzivně využívaná. Souvislejší lesní porosty se nacházejí 
v severovýchodní části katastrálním území obce. 
 Do katastru obce Dříteč zasahuje na severozápadním okraji zvl. chráněné území – PP Tůň u 
Hrobic. Jedná se o staré mrtvé labské rameno, z větší části zazemněné, s charakteristickými lužními 
porosty na březích. V téže lokalitě na pozemku 931/1 najdeme památný strom, vyhlášený usnesením 
rady ONV Pardubice ze dne 9.7.1980 č.174. Jedná se o jeden z několika málo starých a mohutných 
exemplářů východočeského Polabí – topolu černého, odhadované stáří stromu je 200 let, výška asi 35 
m. 
 Tok řeky Labe je vyhlášen Evropsky významnou lokalitou – CZ0524049 – Orlice a Labe.   
 

 
  
 V rámci nadregionálního, regionálního a lokálního ÚSES se v katastrálním území obce 
vyskytují následující skladebné části: 

• Do nadregionálního biokoridoru K 73 (vodní) (regionálního biokoridoru RBK 17, 19, 21, 23) 
(ekologicky významná liniová společenstva) podél západní a jihozápadní hranice katastru 
Dřítče na toku řeky Labe  jsou vložena  lokální biocentra: 

• LBC 68 – ekologicky významný krajinný prvek, rozloha cca 3,8 ha, kultura: orná 
• LBC 85 – ekologicky významný krajinný prvek, rozloha cca 3 ha, kultura: louky, orná 
• LBC 84 – ekologicky významný krajinný prvek, rozloha cca 3 ha, kultura: louky, orná 
• LBC 83 – ekologicky významný krajinný prvek, rozloha cca 3 ha, kultura: louky, orná 
• LBC 82 – ekologicky významný krajinný prvek, rozloha cca 3,7 ha, kultura: louka 

• na lokálním biokoridoru LBK 59 (severovýchodní část katastru mezi lesním masivem a 
plochami složiště) – ekologicky významný krajinný celek, rozloha cca 3,6 ha, kultura: les, se 
nachází: 

• LBC 69 – ekologicky významný krajinný prvek, rozloha cca 3 ha, kultura: les 
• Po jihovýchodním okraji (většinou mimo řešené území) prochází NRBK K73 (osa borová), do 

kterého je na jihovýchodním okraji řešeného území vloženo LBC 79. 
• Značení skladebných částí ÚSES bylo upraveno v souladu s Revizí lokálního ÚSES (2010), 

vymezení skladebných částí bylo upřesněno dle místního šetření 
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Ø Vyhodnocení účelného využití zastavěného území vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 
Plochy pro bydlení vymezené územním plánem: 
Lokalita a.1   19937 m2 
Lokalita a.2              17971 m2 
Lokalita a.3     18361 m2 
Lokalita a.5      2959 m2  

Lokalita a.6      2042 m2  

Lokalita a.7             134507 m2  

Lokalita a.9    24202 m2  

Lokalita a.11    28933 m2  

Lokalita a.12                         47670 m2  

Lokalita a.1.p       1101m2  

Celkem            297683 m2 
Z toho výstavba v lokalitách  a.1, a.2, a.3 a a.12 bude realizována jako součást (pro klienty) 

golfového areálu – nebude sloužit potřebám obce (proto nebudou tyto plochy dále uvažovány 
v celkových bilancích potřeb sídla). Budou sloužit především pro přechodné bydlení (ubytování) 
klientů. Výstavba je realizována jako objekty pro bydlení, v objektech formy a měřítka rodinných domů.  
Způsob využití - jedná se ale o apartmány – ateliéry o rozloze minimálně 42m2 a skladbou 2-KK. U 
objektů je řešeno stání pro automobily. 

Část objektů bude využívána pro ubytování zaměstnanců. 
Forma a způsob zástavby v lokalitě a.12 bude upřesněn dle podrobnější dokumentace. Celý 

záměr bude realizován v režii majitelů golfového areálu. 
 

Pro potřeby obce jsou územním plánem vymezeny plochy pro bydlení v rozsahu 193744 m2. 
Z toho na každé 2ha plochy je nutno počítat s 1000m2 plochy veřejného prostranství 
Potom pro bydlení 184744 m2. 
 
Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení: 
Požadavky vyplývající z demografického vývoje    68 b.j. 
Požadavky vyplývající z nechtěného soužití               15 b.j. 
Požadavky vyplývající z polohy obce v rozvojové oblasti  40 b.j 
Celkem                  123 b.j. 
 
Předpoklad dle zájmu žadatelů 100%  b.j. v rodinných domech 
1b.j. v rodinném domě  1000m2  plochy 
Potřeba ploch pro bydlení v rodinných domech   123x1000       123000 m2 

Rezerva 20%                24600 m2 

Potřeba ploch pro bydlení celkem                      147600 m2 

 
Rozvojové plochy pro bydlení vymezené územním plánem překračují o 37144 m2 

předpokládanou potřebu. 
 
 Tento prudký nárůst počtu obyvatel vychází z především z demografického vývoje posledních 
10 let, kdy došlo k významnému nárůstu počtu obyvatel. To bylo v době, kdy v sousedství obce se 
začínal budovat areál nadmístního významu – golfový areál. V současnosti je již areál plně funkční a 
rozšiřuje škálu nabízených služeb a aktivit. Tím atraktivita sídla ještě poroste.  
 Obec má výhodnou polohu na spojnici dvou největších měst ve východních Čechách. Do 
budoucna bude i výhodná blízkost trasy R35, která ale nezatíží řešené území negativními vlivy 
z dopravy (trasováno mimo).  
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c.3 Funkční regulace 
 
Vymezení pojmů pro stanovení podmínek pro využití ploch: 
 

• Zařízení je chápáno jako část objektu či provozovna, využitá pro jinou funkci než převažující 
funkce stavby (např. zařízení veřejného stravování v rámci administrativní budovy) 

• Nízkopodlažní a vícepodlažní zástavba – hranici tvoří horní mez podlažnosti rodinných domů – 
2 n.p. s podkrovím 

• Drobná stavba – stavba nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, např.: 
− stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, 

nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, 
neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů; 

− stavby pro chovatelství o jednom  nadzemním podlaží  o zastavěné ploše do 16 m2  a do 5 
m výšky; 

− zimní zahrady  o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2  zastavěné plochy a do 5 
m výšky 

− bazény do 40 m2 zastavěné plochy 
• Veřejná správa – veřejné budovy sloužící v místním měřítku potřebám občanů a jejich kontaktu 

se samosprávou a státní správou 
• Administrativa – úřady a instituce mimo státní správu a samosprávu – správní budovy a 

kanceláře firem, samostatných podnikatelů 
• Stavba pro výrobu a skladování je stavba určená pro průmyslovou, řemeslnou a jinou výrobu, 

popř. služby mající charakter výroby, a dále pro skladování výrobků, hmot a materiálů, kromě 
staveb pro skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva, 
skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků 
výživy, přípravků na ochranu rostlin a rostlinných produktů a pro zemědělské služby, další 
rozlišení funkčních regulativů je pro potřeby územního plánu vymezeno takto:  

− Výroba smíšená – výroba, která není přípustná v jiných funkčních plochách především z 
důvodů vyšší dopravní zátěže (četnost jízd a tonáž vozidel), i z důvodů překračování limitů 
přípustného zatížení území hlukem, prachem, imisemi, které však nepřesahují hranice 
areálů. Jde např. o výrobu potravinářskou, textilní, elektrotechnickou, polygrafickou, 
výrobu stavební a stavebních hmot, dřevozpracující, servisy, opravny, strojírenství na bázi 
výroby spotřebních předmětů, v plochách stávajících zemědělských areálů i výroba 
zemědělská. 

− Výrobní služby – výroba v malém rozsahu produkce a využívaných ploch, bez velkých 
nároků na přepravu (četnost i tonáž vozidel), bez negativních dopadů na životní prostředí, 
které nepřesahují hranice jednotlivých areálů, resp. výrobních objektů. Jde o výrobu 
řemeslnou, služby mající charakter výroby, servisní služby ap. 

• Stavby sloužící zemědělské výrobě – obsluze ploch zemědělské půdy – stavby  sloužící 
ukládání sena, slámy, polní hnojiště, přístřešky pro hospodářská zvířata na pastvinách, 
napáječky 

• Maloobchod – rozptýlené prodejny, obchodní centra místní i obvodová, nabízející zboží denní 
potřeby, specializovaný sortiment přímo spotřebiteli 

• Služby – nevýrobní i výrobní, sloužící občanům k zajišťování jejich denních potřeb – např. 
řemesla, sezónní a opravárenské služby, služby pečovatelské, zdravotní, půjčovny, 
poradenství…atd. 

• Velkoobchod – stavby a plochy, ve kterých je zajišťován pohyb zboží mezi výrobcem a 
dodavatelem, resp. mezi dodavateli, bez přímého styku se spotřebitelem 

• Odstavné plochy – plochy pro odstavování vozidel na časově neomezenou dobu 
• Parkingy, parkovací plochy – plochy pro parkování vozidel; obvykle časově omezeno např. po 

dobu zaměstnání, nákupu, naložení vozidla... (krátkodobé a dlouhodobé) 
• Pobytová rekreace – stavby, zařízení a plochy umožňující vícedenní rekreační pobyt s 

možností přenocování, stravování, atd., s možností rekreačního vyžití 
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• Drobné hospodářské zvířectvo – drůbež, králíci, holubi ap. a drobná zvířata – psi, kočky, 
exotické ptactvo 

• Krátkodobé shromažďování odpadu – sběr komunálního odpadu do popelnic a kontejnerů, 
inertního odpadu do velkoobjemových kontejnerů, recyklovatelného odpadu do speciálních 
nádob, se zajištěním pravidelným odvozem na místo dalšího zpracování či odstraňování 
(likvidace) 

• Negativní dopady na životní prostředí – hluk, prašnost, emise, vibrace ap..... z provozované 
činnosti, zatěžující území buď jednotlivě nebo v souhrnu nad limitní přípustnou mez 
hygienických předpisů – normovou hodnotu (konkrétní technický požadavek obsažený 
v příslušné české technické normě ČSN, jehož dodržení považuje konkrétní ustanovení za 
splnění jím stanovených požadavků) 

 
 
 Limity využití území včetně stanovených záplavových území, ostatní omezující vlivy 

Výraznou regulací využití území, neodvislou od funkce, jsou limity využití území, které omezují 
případně zamezují využití ploch v lokalitách dotčených těmito limity např.: 

 
• silniční ochranná pásma 
• ochranné pásma vedení a zařízení elektrizační soustavy 
• ochranná a bezpečnostní pásma plynárenských zařízení   
• ochranná pásma komunikačních vedení 
• ochranná pásma vodovodu 
• ochranná pásma kanalizace 
• ochranné pásmo ČOV (dle použité technologie) 
• manipulační (ochranné) pásmo vodních toků  
• pásmo (50m) od hranice pozemků určených k plnění funkcí lesa 
• ÚSES  
• maloplošné zvláště chráněné území 
• památné stromy 
• evropsky významná lokalita 
• kvalita zemědělské půdy 
• záplavové území včetně jeho aktivní zóny 
• ochranná pásma vojenských radiolokačních prostředků 
• ochranné pásmo národní kulturní památky  
• nemovité kulturní památky 
• území s archeologickými nálezy 
• pásmo havarijního plánování apod. 

 
Plochy s rozdílným způsobem využití 
 Celé řešené území je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití podle převládající 
funkce ve vymezené ploše (lokalitě). Členění ploch vychází ze zásad, které jsou stanoveny ve 
vyhlášce o obecných požadavcích na využívání území a z metodiky MINIS – minimální standard pro 
zpracování územních plánů v Pardubickém kraji. Vzhledem k určitým typickým a svébytným 
podmínkám v jednotlivých částech řešeného území, které by měly být i do budoucna chráněny, byly 
některé funkční typy ještě rozděleny do několika podtypů nebo byly stanoveny podmínky využití území 
a vymezeny plochy se specifickým využitím. 
 
§ PLOCHY BYDLENÍ jsou podle charakteru zástavby, především  způsobu užívání rozděleny do 

dvou podtypů, resp. tří podtypů: plochy bydlení v rodinných domech – příměstské a  plochy 
bydlení v rodinných domech – venkovské. Plochy bydlení v rodinných domech – příměstské 
zahrnují plochy, kde výstavba probíhala v nedávné době, objekty mají charakter příměstských 
rodinných domů a doplňkové stavby nemají charakter hospodářských stavení (stodoly, sýpky 
apod.), jedná spíž o drobnější objekty, garáže, kolny, altány apod. Plochy bydlení v rodinných 
domech – venkovské se nacházejí v plochách původní zástavby. Navrhovány jsou plochy 
zařazené do samostatného podtypu specifického využití – plochy bydlení rozptýleného 
v plochách přírodního charakteru – obytná zástavba v souvislosti s golfovým areálem.  
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§ PLOCHY SMÍŠENÉHO BYDLENÍ – Plochy smíšeného obytné - venkovské zahrnují centrální 

část Dřítče, kde se prolíná celá řada funkcí, které ve vymezených  plochách dnes vedle sebe 
fungují. Jedná především o původní zástavbu sídla. Rozvojová plocha tohoto zařazení je 
navržena na jihovýchodním okraji zastavěného území. 

 
§ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ jsou vymezovány dle charakteru staveb, zařízení a 

způsobu využití. 
§ Stavby a zařízení základního občanského vybavení nejsou samostatně vymezovány (jsou 

součástí především ploch smíšeného bydlení) kromě objektů školy a kostela. Do funkční 
plochy občanského vybavení je zařazena část zázemí golfového areálu – navržená 
zastavitelná plocha s heliportem. 

§ Do samostatné funkční plochy – plochy občanského vybavení – komerční – je zařazena část 
zázemí golfového areálu – stávající a navržená zastavitelná plocha. 

§ Hřbitov je zařazen do samostatné funkční plochy – občanské vybavení – hřbitov  
§ Jako samostatná funkční plocha jsou vymezeny plochy tělovýchovných a sportovních 

zařízení – stávající sportovní areál včetně jeho navrhovaného rozšíření JV směrem a dále 
rozšíření ploch v souvislosti s rozvojem klubového zázemí golfového areálu. 

 
§ PLOCHY REKREACE – Plochy individuální rekreace jsou vymezeny v západní části řešeného 

území. Patří do nich samostatné objekty i objekty jako součást souborů staveb individuální 
pobytové rekreace – rekreační chaty při toku Labe. Do ploch rekreace se specifickým využitím – 
golfové hřiště jsou zařazeny plochy stávajícího hřiště i navrhované rozvojové plochy jako jeho 
rozšíření mimo rekultivovaný povrch bývalého složiště popílku. 

  
§ PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ– jsou rozděleny do dvou podtypů: 

§ Plochy veřejných prostranství – plochy v centru sídla, ve vazbě na centrální prostor v obci 
§ Plochy místních obslužných a účelových komunikací byly vyčleněny z důvodu zdůraznění 

urbanistické struktury, která je pro strukturu sídla i členění krajiny typická. Budoucí rozvoj by 
měl tuto strukturu respektovat a citlivě na ni navázat.  

 

§ PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY– jsou rozděleny do dvou podtypů: 
§ Plochy silniční dopravy – komunikace – plochy a zařízení silnic III. tříd 
§ Dopravní plochy – parkoviště – plochy pro dopravu v klidu 

 

§ PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ byly rozděleny do 4 podtypů: 
§ Plochy zeleně soukromé a vyhrazené (plochy užitkových a okrasných zahrad, plochy sadů a 

pod). Tyto plochy byly vymezeny především v okrajových částech sídel, aby byl ochráněn 
přirozený přechod mezi urbanizovaným územím a volnou krajinou.  

§ Plochy ochranné a izolační zeleně – plochy zeleně mezi funkčně odlišnými plochami (bydlení 
– výroba), plochy u dopravních linií apod. 

§ Plochy zeleně na veřejných prostranstvích – plochy v zastavěném území sídla s parkově 
upravenými plochami zeleně, plochami přírodního charakteru, s  mobiliářem a zpevněnými 
plochami veřejných prostranství.  

§ Vnitrosídelní zeleň přírodního charakteru – plochy mezi navrženými zastavitelnými plochami 
pro bydlení a rozvojovými plochami golfového hřiště, východně od Dřítče. 

 

§ PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ byly rozděleny do 2 podtypů:  
§ Plochy výroby a skladování – zemědělská  výroba – zemědělské areály v obci 
§ Plochy výroby a skladování se specifickým využitím – popílkoviště – plocha severního 

složiště popílku v katastru, bez rozlišení intenzivního užívání a částečné rekultivace 
 

§ PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ jsou rozděleny do podtypů – plochy zemědělsky obhospodařované 
půdy a plochy smíšené krajinné. Toto rozdělení zemědělských ploch bylo provedeno z důvodů 
ochrany a zdůraznění krajinného rázu. Velké procento ploch zemědělského půdního fondu je 
intenzivně využíváno a zorněno. Aby byla zvýšena retenční schopnost území jsou navrženy 
plochy, kde by měl být změněn způsob jejich obhospodařování na trvalé travní porosty. Aby 
nezastupitelná funkce ploch travních porostů a pastvin včetně solitérní zeleně byla zachována, 
stabilizována a podpořena, jsou tyto plochy vyčleněny do samostatného funkčního podtypu – 
plochy smíšené krajinné. 
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§ Ostatní funkční plochy jsou vymezovány v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obec. 
požadavcích na využívání území:  

• Plochy technické infrastruktury: 
o Plochy technické infrastruktury    

• Plochy vodní a vodohospodářské: 
o Vodní plochy a toky    

• Plochy přírodní: 
o Plochy přírodní krajinné zeleně    

• Plochy lesní: 
o Plochy lesa    

 
 Návrh územního plánu sleduje především možnost stabilizace event. posílení hlavní funkce 
sídla – bydlení. Vytváří pro tuto funkci podmínky především vymezením stávajících ploch bydlení, 
vymezením zastavitelných ploch a stanovením vhodného funkčního regulativu.   
 Územní plán se rovněž snaží ochránit krajinný ráz především v těch částech území, které váží 
na systém ekologické stability, na plochy lesa nebo ekologicky, krajinářsky a jinak významné lokality. 
Územní plán nenavrhuje žádné aktivity, které by mohly negativně ovlivnit okolní krajinu. Doplňuje a 
vymezuje plochy zeleně tak, aby byly lemovány účelové komunikace v krajině liniovou zelení a tím byl 
chráněn a posilován krajinný ráz. 
 Jako vhodnou formu bydlení v sídle (kompaktní území obce) stanovuje územní plán 
nízkopodlažní zástavbu venkovského (ve vazbě na původní zástavbu) a příměstského charakteru (v 
ucelených nově budovaných lokalitách).   
 
 
d) Výsledky vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území 
 

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území je přílohou Odůvodnění, Vyhodnocení vlivů 
územně plánovací dokumentace na životní prostředí  pak samostatnou částí Odůvodnění (v příloze). 

Návrh územního plánu respektuje záměry platné územně plánovací dokumentace obce tj. 
ÚPSÚ včetně jeho změn. Již tento materiál dával řešenému území velký rozvojový potenciál, vymezil 
poměrně rozsáhlé rozvojové plochy především pro funkci bydlení (příměstského) a plochy rekreace – 
golfový areál se zázemím. Návrh územního plánu, protože některé záměry se již reálně připravují, tyto 
respektuje a navrhuje další , ne již tak plošně náročné, záměry, které doplňují navrhovanou 
urbanistickou strukturu sídla. 

Plochy pro rozvoj bydlení jsou vymezovány mimo rozsah záplavového území řeky Labe a jeho 
aktivní zóny na východ a jihovýchod od stávající zástavby. Vyplňují prostor mezi stávající zástavbou a 
drobnou vodotečí, která rozděluje stávající zorněné plochy ležící mezi sídlem a bývalým 
popílkovištěm. Tato vodoteč tvoří také hranici mezi navrhovanými plochami pro bydlení a plochami 
rekreace resp. zeleně. 

Významnou funkcí řešeného území je rekreace, její specifická forma – golf. Pro tuto funkci již 
byla rekultivována horní plocha popílkoviště. Záměrem je vybudovat na jeho severozápadním okraji 
reprezentativní zázemí, které nabídne návštěvníkům v části vymezené jako komerční občanské 
vybavení celou řadu služeb. Nebude chybět dostatečná kapacita ploch pro dopravu v klidu a plocha 
pro heliport a doplňkové aktivity sportovního charakteru. Záměrem je i částečné využití svahů 
popílkoviště, kde by rozptýlené v zeleni mohly vyrůst i přírodním poměrům přizpůsobené formy 
rodinných domů. Kolem popílkoviště, tj. podél jeho západní a jižní paty, je uvažováno s rozšířením 
golfového areálu, vybudování druhého golfového hřiště, které bude z kú. Dřítče pokračovat dále 
východním směrem na katastry Dražkova a Bohumilče. 

 
Návrh územního plánu počítá s rozšířením ploch zeleně, které budou využívat především 

obyvatelé vlastního sídla. Tyto plochy jsou vymezeny východně od navrhovaných obytných ploch a 
vyplňují plochu až k navrhovaným plochám pro rozšíření golfu. Plochy budou sloužit denní rekreaci 
obyvatel, V této lokalitě je záměr na vybudování vodní plochy, která zvýší možnosti využití této lokality 
v letním a za příznivých klimatickým podmínek i zimním období.  
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Na východním okraji sídla je v návaznosti na stávající sportovní areál navrhováno jeho 
rozšíření. 

 
Návrh územního plánu nenavrhuje kromě ploch navazujících na golfový areál konkrétní plochy 

pro rozvoj občanského vybavení. Je ovšem nutné zdůraznit, že navrhované plochy bydlení umožní 
takový nárůst počtu obyvatel, který si rozšíření nabídky zařízení občanského vybavení jistě vyžádá. 
Proto jsou funkční regulativy jak pro obytné tak smíšené plochy nastaveny tak, aby taková zařízení 
v těchto plochách mohla vznikat. Nabídka těchto zařízení bude v úrovni základních potřeb obyvatel 
sídla, za vyšším občanským vybavením budou obyvatelé vyjíždět do blízkých větších sídel. 

 
Dříteč leží na komunikacích III. třídy a velmi dobře dopravně napojena na okolní větší sídla. 

Navrhovaná komunikace R35, která bude sice trasována mimo řešené ale v kontaktním území, zvýší 
akční rádius tohoto území, protože kvalita dopravního napojení bude výrazně komfortnější. Územní 
plán navrhuje systém stezek pro pěší a cyklisty (možnost i pro bruslaře), který v budoucnu zapojí 
řešené území do systému těchto zařízení propojujícího širšího území (Hradec Králové – Pardubice) 

Návrh územního plánu neumisťuje do řešeného území žádnou aktivitu, která by znamenala 
zhoršení životního prostředí ve smyslu nových zdrojů znečištění ovzduší, vod apod. Prostor bývalého 
popílkoviště bude nadále rekultivován, zeleň na jeho svazích bude zkvalitňována. Navrhované aktivity 
(golf) nejsou z hlediska ekologické stability území snížením jeho kvality. 

Územní plán vymezil skladebné části územního systému ekologické stability. Chráněna je 
především niva řeky Labe, které je evropsky významnou lokalitou a nadregionálním biokoridorem. 
Chráněny jsou jeho břehové porosty a navazující plochy trvalých travních porostů. 
 
 Hospodářský rozvoj sídla nebude závislý na rozvoji výrobních aktivit. Ty budou v sídle 
zastoupeny minimálně. Respektován je stávající zemědělský areál ležící severozápadně od sídla. 
Respektovány jsou stávající ekonomické (podnikatelské) aktivity v sídle, které ale vzhledem ke svému 
charakteru nejsou vymezovány samostatnou funkční plochou, ale jsou součástí smíšených a obytných 
ploch. I do budoucna, pokud budou v sídle vznikat podnikatelské aktivity, vždy by měly být takového 
charakteru, ale vlivem svých činností negativně neovlivňovaly sousední obytné plochy. Hlavní funkcí 
Dřítče do budoucna bude především bydlení a sportovně rekreační aktivity. Lze předpokládat, že 
v sídle nebude dostatek pracovních příležitostí pro obyvatele. Ti budou využívat nabídky okolních 
větších sídel, kam budou za prací vyjíždět. 
 
 
 
e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 

fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa 
 
 
Celková výměra pozemků:                   537 ha 

 Orná půda         283  ha 
 Zahrady           10  ha 
 Ovocné sady             0 ha 
 Trvalé travní porosty                30  ha 
 Zemědělská půda celkem        324  ha 
 Lesní půda            30  ha 
 Vodní plochy            12  ha 
 Zastavěné plochy             9  ha 
 Ostatní plochy          162 ha 
 
 Obec je tvořena jedním katastrálním územím – Dříteč.  
 

Řešené území se nachází v klimatickém regionu T2 – okrsek teplý, mírně suchý s mírnou 
zimou. Počet letních dnů je 50 – 60, počet dnů s teplotou 10oC a více je 160 – 170, počet dnů 
mrazivých je 100 – 110. Průměrná teplota vzduchu se pohybuje v rozmezí 7,5 – 8,5oC, ve vegetačním 
období 13 – 15oC. Roční úhrn srážek kolísá mezi 600 – 700 mm. 
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 Mezoklima, geologické podloží a výška hladiny spodní vody dává vznik různým půdním typům. 
Jedná se o půdy těžké, špatně propustné, minerálně bohaté, za sucha vysychavé, za mokra mazlavé 
a přilnavé. Na štěrkopíscích jsou to půdy propustné, hlinitopísčité až písčité, minerálně středně bohaté 
až chudé. Na vátých píscích jsou to půdy podzolové až výrazné podzoly. Nejbohatším půdním typem 
jsou v zájmovém území sprašové hlíny, které se nacházejí jen okrajově a jsou obhospodařovány 
zemědělsky. 
 
 
Zemědělský půdní fond: 
 
V řešeném území se vyskytují půdy s kvalitou těchto půdních jednotek: 
 
HPJ 13  hnědozemě a illimerizované půdy maximálně se slabým oglejením na spraších, sprašových 

a svahových hlínách o mocnosti 0,4 – 0,5 m, uložených na velmi lehké spodině; závislé na 
dešťových  srážkách 

 
HPJ 19  rendziny až rendziny hnědé na opukách, slínovcích a vápenitých svahových hlínách; 

středně těžké až těžké, se štěrkem, s dobrými vláhovými poměry, avšak někdy krátkodobě 
převlhčené 

 
HPJ 20  rendziny, rendziny hnědé a hnědé půdy na slínech, jílech a na usazeninách karpatského 

flyše; těžké až velmi těžké, málo vodopropustné 
 
HPJ 21   hnědé půdy a drnové půdy (regosoly), rendziny a ojediněle i nivní půdy na píscích, velmi 

lehké a silně výsušné 
 
HPJ 22  hnědé půdy a rendziny na zahliněných písčitých substrátech většinou lehčí nebo středně 

těžké s vodním režimem poněkud  příznivějším než předchozí 
HPJ 23   hnědé půdy a drnové půdy většinou slabě oglejené na píscích, uložené na slínech a jílech, 

lehké v ornici a velmi těžké ve spodině, vodní režim je kolísavý – od výsušného až po 
převlhčení podle výše srážek 

 
HPJ 29   hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách, žulách a 

svorech a na výlevných kyselých horninách; středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité, 
většinou s dobrými vláhovými poměry  

 
HPJ 35   hnědé půdy kyselé, hnědé půdy podzolové a jejich slabě oglejené formy v mírně chladné 

oblasti, převážně na různých vyvřelých horninách, břidlicích a usazeninách karpatského 
flyše; středně těžké, slabě až středně štěrkovité; vláhové poměry jsou příznivé, někdy se 
projevuje mírné převlhčení  

 
HPJ 53   oglejené půdy a hnědé půdy oglejené na usazeninách limnického terciéru; středně těžké, s 

těžkou spodinou, obvykle bez štěrku, málo propustné, dočasně zamokřené 
 
HPJ 54  oglejené půdy a hnědé půdy, oglejené na různých jílech, včetně slinutých, na jílech 

limnického terciéru; těžké až velmi těžké, bez štěrku, s velmi nízkou propustností a 
špatnými fyzikálními vlastnostmi, obvykle dočasně zamokřené 

 
HPJ 55     nivní a lužní půdy na nivních uloženinách; velmi lehké, zpravidla písčité, výsušné 
 
HPJ 56     nivní půdy na nivních uloženinách; středně těžké s příznivými vláhovými poměry 
 
HPJ 57 nivní půdy na nivních uloženinách; těžké až velmi těžké, vláhové poměry příznivé až sklon k 

převlhčení 
 
HPJ 58   nivní půdy glejové na nivních uloženinách středně těžké, vláhové poměry méně příznivé po 

odvodnění příznivé 
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 Zastavitelné plochy jsou navrženy uvnitř a při hranicích zastavěného území tak, aby navržená 
zástavba vyhovovala z hlediska urbanistického, krajinářského a byla výhodná i z hlediska technického 
a ekonomického. Doplněna byla zastavitelná území i do stavebních mezer uvnitř zastavěného území. 
Navrhovány jsou rozvojové plochy pro rodinné bydlení (a, c), pro občanskou vybavenost a sport (b), 
rekreace (d), zeleň (z, e, f)  a dopravní infrastrukturu (k, p). 

Prověřeny byly i z hlediska přírodních a krajinářských hodnot. Proto veškeré rozvojové záměry 
navazují na zastavěné území, plochu sídla zkompaktňují a nezůstávají zbytkové plochy, které by byly 
nevhodné pro strojní zemědělské obhospodařování. 
 
 Zemědělská půda v I. a II. třídě ochrany se vyskytuje při toku Labe v západní a jihozápadní  
části řešeného území (zorněná část katastru).  

Obec je ve svém rozvoji limitována nejen kvalitou ZPF, ale také přírodními a krajinářskými 
hodnotami a rozsahem záplavového území řeky Labe a jeho aktivní zóny. 
 
 Kromě záborů ZPF pro zastavitelné plochy jsou v následujících tabulkách  vyhodnoceny i 
předpokládané změny užívání pro systém zeleně. Tyto změny navrhují pásy a plochy zeleně 
doplňující systém ekologické stability nebo plochy v návaznosti na sídlo a řešení krajiny.. 
Vyhodnocení je provedeno z hlediska druhu pozemku, kvality půdy, třídy ochrany, rozlohy. 
V přiložených tabulkách je uveden i předchozí souhlas v souladu s platnou ÚPD. 
 
Pozemky určené k plnění funkcí lesa: 
 
 Návrh územního plánu respektuje veškeré plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa, 
vymezuje je jako samostatnou funkční plochu – plochy lesa. 
 Návrh územního plánu respektuje vzdálenost 50m od okraje PUPFL. 
 Návrh územního plánu nenavrhuje žádné aktivity, které by vyžadovaly zábor PUPFL, 
nenavrhuje ani konkrétní plochy pro zalesnění. To je podmíněně přípustné na zemědělských plochách 
s podmínkou souhlasu orgánu ochrany ZPF a ochrany přírody. 
 
 
Odůvodnění odnětí půdy v rozvojových lokalitách  
 
Zastavitelné plochy: 
 
a.1 –  lokalita bydlení na severovýchodním okraji sídla – jižně od silnice III/29811.  Lokalita navazuje 

na zastavěné území. Lokalita byla zahrnuta do rozvojových ploch předchozí ÚPD.   
Zemědělský půdní fond (orná) III. a IV. třídy ochrany. Pro většinu plochy lokality byl udělen 
souhlas orgánu ZPF v rámci schvalování předchozí UPD, část, která zábor plošně zvětšila, je 
v zastavěném území – jedná se o stavební proluku. Plocha nenarušuje hydrologické a 
odtokové poměry v území. 

 
a.2 –  lokalita bydlení položená severovýchodně od sídla, navazuje na rozvojovou lokalitu a.2. 

Lokalita byla zahrnuta do rozvojových ploch v předchozí ÚPD. Zemědělský půdní fond (orná) 
III. a IV. třídy ochrany. Pro plochu lokality byl udělen souhlas orgánu ZPF v rámci schvalování 
předchozí UPD. Plocha nenarušuje hydrologické a odtokové poměry v území.  

 
a.3 –  lokalita bydlení severovýchodně od sídla, navazuje na rozvojovou plochu bydlení a.3., jižně od 

silnice III/29811. Lokalita byla zahrnuta do rozvojových ploch v předchozí ÚPD.   Zemědělský 
půdní fond (orná) IV. třídy ochrany. Pro plochu lokality byl udělen souhlas orgánu ZPF v rámci 
schvalování předchozí UPD. Plocha nenarušuje hydrologické a odtokové poměry v území.   

 
 
a.5, a.6 – lokality bydlení na severovýchodním okraji centrální části sídla. Plochy přímo navazují na 

zastavěné území a vyplňují proluky vzniklé mezi stávající zástavbou, stávajícím osamoceným 
stavením a rozvojovou lokalitou a.8, čímž zkompaktňují zastavěné území. Zemědělský půdní 
fond (orná půda) ve IV. třídě ochrany. Plochy nenarušují organizaci zemědělského půdního 
fondu, nenarušují hydrologické a odtokové poměry v území, nenarušují síť zemědělských 
účelových komunikací, bez investic do půdy. 
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a.7 –  lokalita bydlení umístěná východně od zastavěného území. Lokalita byla (s odlišným 

geometrickým vymezením v její jižní části) zahrnuta do rozvojových ploch v předchozí ÚPD.   
Zemědělský půdní fond (orná) III. a  IV. třídy ochrany. Pro plochu lokality byl udělen souhlas 
orgánu ZPF v rámci schvalování předchozí UPD. Plocha nenarušuje hydrologické a odtokové 
poměry v území.  

 
 
a.9 – lokalita bydlení na jižním okraji centrální části sídla. Lokalita částečně zasahuje do zastavěného 

území, zbývající plocha na něj přímo navazuje. Lokalita byla zahrnuta do rozvojových ploch v 
předchozí ÚPD.  Zemědělský půdní fond (zahrady a orná půda) IV. třídy ochrany. Pro plochu 
lokality byl udělen souhlas orgánu ZPF v rámci schvalování předchozí UPD. Plocha 
nenarušuje hydrologické a odtokové poměry v území, nenarušuje síť   zemědělských 
účelových komunikací, bez investic do půdy.  

 
 
a.11 – lokalita bydlení na jihovýchodním okraji sídla. Plocha přímo navazuje na zastavěné území. 

Zemědělský půdní fond (orná půda) ve IV. třídě ochrany. Plocha nenarušuje organizaci 
zemědělského půdního fondu, nenarušuje hydrologické a odtokové poměry v území, 
nenarušuje síť zemědělských účelových komunikací.  

 
a.12 – lokalita bydlení na západním a jihozápadním svahu popílkoviště s rekultivovaným povrchem na 

golfové hřiště. Svahy jsou porostlé zelení přírodního charakteru. Zemědělský půdní fond není 
dotčen. Struktura velmi rozvolněné zástavby s dominantním zastoupením zeleně mezi 
jednotlivými objekty bude prověřena podrobnější dokumentací. Plocha nenarušuje organizaci 
zemědělského půdního fondu, nenarušuje hydrologické a odtokové poměry v území, 
nenarušuje síť zemědělských účelových komunikací, bez investic do půdy.  

 
b.1 –  lokalita občanského vybavení – sport – rozšíření stávajícího sportovního areálu východním 

směrem. Plocha přímo navazuje na zastavěné území. Lokalita byla zahrnuta do rozvojových 
ploch předchozí ÚPD. Zemědělský půdní fond (orná) ve IV. třídě ochrany. Pro tuto plochu  byl 
udělen souhlas orgánu ZPF v rámci schvalování předchozí ÚPD, v odlišném geometrickém 
vymezení. Plocha nenarušuje hydrologické a odtokové poměry v území. 

 
b.2 - lokalita občanského vybavení – komerční – rozšíření stávajících ploch občanské vybavenosti 

v rámci zázemí golfového areálu. Lokalita přímo navazuje na zastavěné území sportovního 
areálu východním směrem. Plocha přímo navazuje na zastavěné území. Zemědělský půdní 
fond není touto lokalitou dotčen, záměr nenarušuje hydrologické a odtokové poměry v území, 
nenarušuje síť zemědělských účelových komunikací. 

 
b.3 - lokalita občanského vybavení – sport – rozšíření stávajícího klubového zázemí golfového 

areálu o sportovní plochy. Plocha navazuje na zastavitelnou plochu b.2 na svahu hráze 
popílkoviště. Zemědělský půdní fond není touto lokalitou dotčen, záměr nenarušuje 
hydrologické a odtokové poměry v území, nenarušuje síť zemědělských účelových komunikací.  

 
b.4 - lokalita občanského vybavení – Lokalita navazuje na zastavěné území. Lokalita byla zahrnuta 

do rozvojových ploch v předchozí ÚPD.   Zemědělský půdní fond není dotčen. Plocha 
nenarušuje hydrologické a odtokové poměry v území, nenarušuje síť zemědělských účelových 
komunikací, bez investic do půdy.  

 
c.1 –  lokalita smíšená obytná – na jihovýchodním okraji sídla. Plocha přímo navazuje na zastavěné 

území a vyplňuje mezeru mezi stávající zástavbou a vodní plochou s dodržením ochranného 
pásma. Zemědělský půdní fond (orná půda) ve IV. třídě ochrany. Plocha nenarušuje organizaci 
zemědělského půdního fondu, nenarušuje hydrologické a odtokové poměry v území, 
nenarušuje síť zemědělských účelových komunikací, bez investic do půdy. 
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c.2 - lokalita smíšená obytná – položena jihovýchodně od zastavěného území, navazuje na 
rozvojovou lokalitu a.12. Zemědělský půdní fond (orná půda) ve IV. třídě ochrany. Plocha 
nenarušuje síť zemědělských účelových komunikací. 

 
p.1 - lokalita dopravní – parkoviště – lokalita z části leží v zastavěném území, na východním okraji 

jeho centrální části, vetší část plochy na něj přímo navazuje. Jedná se o plochu, jejíž 
významná část leží v ochranném pásmu elektrizačního vedení. Lokalita byla zahrnuta do 
rozvojových ploch v předchozí ÚPD. Zemědělský půdní fond (trvalý travní porost a orná půda) 
IV. třídy ochrany. Pro plochu lokality byl udělen souhlas orgánu ZPF v rámci schvalování 
předchozí ÚPD. Plocha nenarušuje hydrologické a odtokové poměry v území, nenarušuje síť 
zemědělských účelových komunikací, bez investic do půdy.  

 
z.1 - lokalita systému sídelní zeleně – zeleň na veřejných prostranstvích – umístěna východně od 

sídla, přímo navazuje na rozvojové lokality a.8 a b.1, kdy prakticky tvoří přechod mezi nimi a 
zajišťuje vstup zeleně do sídla. Lokalita byla zahrnuta do rozvojových ploch v předchozí ÚPD.   
Zemědělský půdní fond (orná půda) IV. třídy ochrany.  Pro plochu lokality byl udělen souhlas 
orgánu ZPF v rámci schvalování předchozí ÚPD, kdy byla součástí rozvojových ploch, pro tuto 
funkci o jiném geometrickém a plošném vymezení. Plocha nenarušuje hydrologické a odtokové 
poměry v území, nenarušuje síť zemědělských účelových komunikací. 

 
z.2 - lokalita systému sídelní zeleně – zeleň na veřejných prostranstvích – umístěna západně od 

rozšíření zázemí golfového areálu, přímo navazuje na zastavitelné plochy, tvoří přechod mezi 
nimi a krajinou. Lokalita byla zahrnuta do rozvojových ploch v předchozí ÚPD. Zemědělský 
půdní fond (orná půda) IV. třídy ochrany.  Pro plochu lokality byl udělen souhlas orgánu ZPF 
v rámci schvalování předchozí ÚPD, kdy byla součástí rozvojových ploch. Plocha nenarušuje 
hydrologické a odtokové poměry v území, nenarušuje síť zemědělských účelových komunikací. 

 
z.3 - lokalita systému sídelní zeleně – zeleň na veřejných prostranstvích – umístěna jihovýchodně 

od sídla podél vodoteče, přímo navazuje na rozvojovou lokalitu b.1. Lokalita byla zahrnuta do 
rozvojových ploch v předchozí ÚPD.  Zemědělský půdní fond (orná půda) IV. třídy ochrany.  
Pro plochu lokality byl udělen souhlas orgánu ZPF v rámci schvalování předchozí ÚPD. Plocha 
nenarušuje hydrologické a odtokové poměry v území, nenarušuje síť zemědělských účelových 
komunikací. 

 
z.4 - lokalita systému sídelní zeleně – zeleň na veřejných prostranstvích – umístěna v jižní části 

zastavitelné plochy a.7. Lokalita byla zahrnuta do rozvojových ploch v předchozí ÚPD.  
Zemědělský půdní fond (orná půda) IV. třídy ochrany.  Pro plochu lokality byl udělen souhlas 
orgánu ZPF v rámci schvalování předchozí ÚPD. Plocha nenarušuje hydrologické a odtokové 
poměry v území, nenarušuje síť zemědělských účelových komunikací. 

 
z.5 - lokalita systému sídelní zeleně – zeleň na veřejných prostranstvích – umístěna jižně od 

zastavitelné plochy c.2 v jižní části sídla, přímo na lokalitu navazuje.  Zemědělský půdní fond 
(orná půda) IV. třídy ochrany.  Plocha nenarušuje hydrologické a odtokové poměry v území, 
nenarušuje síť zemědělských účelových komunikací. 

 
e.1 a e.2 – lokalita systému sídelní zeleně – zeleň přírodního charakteru – tvoří přechod mezi 

rozvojovými lokalitami na východním okraji zastavěného území. Lokalita e.1 byla zahrnuta a 
byl ji udělen souhlas při schvalování předchozí ÚPD. Zemědělský půdní fond (orná půda) III. a 
IV. třídy ochrany.    

 
d.1, d.2 – lokalita rekreace – golfové hřiště – mezi zastavitelnými plochami východně od sídla a 

popílkovištěm a při jeho jihozápadní hrázi. Jedná se využití ploch převážně zatravněných a 
krajinářsky upravovaných.  

 
k.1 -  lokalita komunikace – obsluhuje a dopravně připojuje plochy a.2, a.3 a a.8. Lokalita byla 

součástí navrhovaných záměrů předchozí ÚPD a byl ji v rámci jejího schvalování udělen 
souhlas.  
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k.2 a k.3 – lokalita komunikace – obsluhuje  rozvojovou lokalitu a.13 a b.3. Jedná se prakticky o 
obnovu a částečné rozšíření stávající účelové komunikace. 

 
k.4 – lokalita komunikace – plocha pro vybudování okružní křižovatky silnic III/29810 a III/29811  
 
k.5 – lokalita komunikace – obsluhuje  rozvojovou lokalitu a.9.  
 
g.1 -  lokalita výroby a skladování se specifickým využitím – bioplynová stanice, mimo  zastavěné 

území severně od obce. Zemědělský půdní fond (orná půda) ve IV.  třídy ochrany. Plocha 
nenarušuje síť zemědělských účelových komunikací, organizaci ZPF ani odtokové a 
hydrologické poměry v území. Leží v ploše zainvestované – meliorace. 

 
 
Nezastavitelné plochy: 
 
f.10 -  lokalita systému sídelní zeleně – zeleň ochranná a izolační – v návaznosti na rozvojovou 

lokalitu c.2, vymezena tak, aby byla přilehlá zemědělská plocha dobře obdělávatelná a 
nezůstala v této lokalitě zbytková plocha. Zemědělský půdní fond (orná půda) IV. třídy ochrany.    

f.15 – lokalita systému sídelní zeleně – zeleň ochranná a izolační – jižně od lokality výroby g.1. Plochy 
vyplňuje prostor mezi navrhovanou plochou výroby a trasou lokálního biokoridoru. Vymezená 
plocha zeleně nenaruší síť zemědělských účelových komunikací 

f.16 – lokalita systému sídelní zeleně – zeleň ochranná a izolační. Pás izolační zeleně mezi stávajícím 
areálem bažantnice (zemědělská výroba) a navrhovanou zastavitelnou plochou pro bydlení. 
Vymezená plocha zeleně nenaruší síť zemědělských účelových komunikací 

f.1 – f.9, f.13, f.14 - plochy přírodní krajinné zeleně 
 Plochy vymezené pro založení či doplnění skladebných částí systému ekologické stability – 
biocenter a biokoridorů. Jejich poloha vychází z generelu lokálního SES.   
 , protože jejich funkční regulativ tyto komunikace zahrnuje do přípustného resp. podmíněně 
přípustného využití. 

Zemědělský půdní fond (orná půda, trvalý travní porost) I. – IV. třídy ochrany, částečně 
s investicemi do půdy. 

 
f.11, f.12 - plochy smíšené krajinné zeleně 
  Jedná se o plochy zemědělské, kde by měl být změněn způsob užívání (změna kultury na 
trvalý travní porost). Plochy jsou vymezené pro založení či doplnění skladebných částí systému 
ekologické stability - biokoridorů. Jejich poloha vychází z generelu lokálního SES.  

Vymezené plochy zeleně nenaruší síť zemědělských účelových komunikací, protože jejich 
funkční regulativ tyto komunikace zahrnuje do přípustného resp. podmíněně přípustného 
využití.Zemědělský půdní fond III. a IV. třídy ochrany. 



 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF - zastavitelné plochy k.ú. Dříteč

ozn. ozn. navrhované číslo druh výměra rozsah BPEJ třída rozsah celk. zábor rozsah investice předchozí 
lokality záboru funkční pozemku pozemku záboru ochrany záboru ZPF záboru ZPF do půdy souhlas

využití dle (m2) (m2) zeměděl. ZPF (ha) (ha) mimo zast. udělen 
KN půdy dle třídy území (ha) pro zábor

ochrany (ha)
a.1. a.1-s bydlení v rodinných 826/8 orná 927 19 937 3.19.01 III. 1,968 1,968 1,764 meliorace 1,763

domech - příměstské 826/9 orná 1118 3.54.11 IV.
777/1 orná 252
777/2 orná 2021
808/1 orná 1268
806 orná 4785

1018/1 ost.plocha 3395
808/2 orná 860
777/3 orná 29983

a.2. a.2-s bydlení v rodinných 777/3 orná 29983 17 970 3.19.01 III. 1,797 1,797 1,797 meliorace 1,797
domech - příměstské 3.23.10 IV.

a.3. a.3-s bydlení v rodinných 780/1 orná 26002 18 361 3.23.10 IV. 1,836 1,836 1,836 meliorace 1,836
domech - příměstské 775/1 orná 23554

a.5. a.5-s bydlení v RD - příměstské 632/1 orná 2959 2 959 3.23.10 IV. 0,296 0,296 0,000 ne 0,000
a.6. a.6-s bydlení v RD - příměstské 632/2 orná 2042 2 042 3.23.10 IV. 0,204 0,204 0,204 ne 0,000
a.7. a.7-s1 bydlení v rodinných 592/23 orná 8916 8 769 3.19.01 III. 0,840 0,840 0,840 meliorace 0,840

domech - příměstské 1018/1 ost.plocha 3395 3.23.10 IV.
592/21 orná 683
592/24 orná 5877
592/11 orná 12079
592/22 orná 6651
592/18 orná 1226
592/14 orná 7729

a.7-s2 bydlení v rodinných 592/23 orná 8916 6 211 3.19.01 III. 0,621 0,621 0,621 meliorace 0,621
domech - příměstské 592/21 orná 683

592/24 orná 5877
634/1 orná 6213
592/11 orná 12079
592/22 orná 6651

a.7-s3 bydlení v rodinných 592/6 orná 71 12 701 3.19.01 III. 1,270 1,270 1,270 meliorace 1,270
domech - příměstské 592/23 orná 8916

592/21 orná 683
592/24 orná 5877
634/1 orná 6213
592/11 orná 12079
592/22 orná 6651

a.7-s4 bydlení v rodinných 634/1 orná 6213 8 028 3.19.01 III. 0,803 0,803 0,770 ne 0,803
domech - příměstské 592/11 orná 12079 3.23.10 IV.

592/22 orná 6651
568 orná 117

592/12 orná 3542
567/3 trv.tr.porost 328

a.7-s5 bydlení v rodinných 592/18 orná 1226 4 027 3.23.10 IV. 0,403 0,403 0,403 ne 0,403
domech - příměstské 562 orná 2722

539 orná 4996
592/9 orná 5928
546 orná 9660

a.7-s6 bydlení v rodinných 592/18 orná 1226 5 978 3.19.01 III. 0,598 0,598 0,598 ne 0,598
domech - příměstské 562 orná 2722 3.23.10 IV.

592/14 orná 7729
546 orná 9660
539 orná 4996

592/9 orná 5928
541 orná 294

592/19 orná 1306
592/10 orná 6782

a.7-s7 bydlení v rodinných 592/14 orná 7729 13 157 3.19.01 III. 1,316 1,316 1,316 meliorace 1,316
domech - příměstské 546 orná 9660 3.23.10 IV.

539 orná 4996
592/9 orná 5928
592/19 orná 1306
592/10 orná 6782

a.7-s8 bydlení v rodinných 592/22 orná 6651 8 911 3.19.01 III. 0,891 0,891 0,891 meliorace 0,891
domech - příměstské 592/18 orná 1226 3.23.10 IV.

592/14 orná 7729
546 orná 9660
539 orná 4996

592/9 orná 5928
592/19 orná 1306
592/10 orná 6782
592/13 orná 10477
592/20 orná 677
592/15 orná 7166
592/1 orná 12788

a.7-s9 bydlení v rodinných 592/13 orná 10477 17 182 3.23.10 IV. 1,672 1,672 1,672 meliorace 1,672
domech - příměstské 592/20 orná 677

592/15 orná 7166
592/1 orná 12788
1000/6 ost.plocha 1329
424/7 orná 4954

a.7-s10 bydlení v rodinných 592/4 orná 89 12 153 3.23.10 IV. 1,077 1,077 0,899 ne 1,077
domech - příměstské 592/8 orná 10

592/7 orná 5
592/9 orná 5928
592/19 orná 1306
592/10 orná 6782
509/2 ost.plocha 379
592/13 orná 10477
592/20 orná 677
592/15 orná 7166
1005/1 ost.plocha 318

481 zahrada 1775
st. 31/1 zast.plocha 2706
1000/6 ost.plocha 1329
365/15 zahrada 59
365/14 zahrada 44
365/12 trv.tr.porost 5
365/13 trv.tr.porost 20
365/16 zahrada 66
365/11 trv.tr.porost 29
365/9 zahrada 872
365/4 trv.tr.porost 956
365/17 trv.tr.porost 192
592/17 orná 93
592/16 orná 14



ozn. ozn. navrhované číslo druh výměra rozsah BPEJ třída rozsah celk. zábor rozsah investice předchozí 
lokality záboru funkční pozemku pozemku záboru ochrany záboru ZPF záboru ZPF do půdy souhlas

využití dle (m2) (m2) zeměděl. ZPF (ha) (ha) mimo zast. udělen 
KN půdy dle třídy území (ha) pro zábor

ochrany (ha)
a.7. a.7-s11 bydlení v rodinných 424/7 orná 4954 20 830 3.23.10 IV. 2,083 2,083 2,083 meliorace 2,083

domech - příměstské 424/6 orná 15490
↑ 424/5 orná 1163

pokrač. 424/4 orná 13242
↓ 424/3 orná 16869

424/2 orná 566
424/9 orná 18687
424/18 orná 77

a.7-s12 bydlení v rodinných 424/7 orná 4954 11 994 3.23.10 IV. 1,199 1,199 1,199 meliorace 1,199
domech - příměstské 424/6 orná 15490

424/5 orná 1163
424/4 orná 13242
424/3 orná 16869
424/9 orná 18687
424/2 orná 566

a.9. a.9-s bydlení v rodinných 138 zahrada 895 24 202 3.23.10 IV. 1,926 1,926 1,486 ne 1,926
domech - příměstské 125/2 zahrada 525

7/16 ost.plocha 1140
125/8 orná 135
125/9 orná 1988
125/10 orná 313
125/1 orná 9291
7/1 ost.plocha 3248

150/11 vodní pl. 375
150/18 vodní pl. 72
150/17 vodní pl. 115
150/19 vodní pl. 27

8 vodní pl. 326
75/17 orná 92
118 orná 5697

75/16 orná 617
75/15 orná 21916
135 orná 9201

75/18 orná 1544
75/1 orná 35339

a.11. a.11-s bydlení v rodinných 311/27 ost.plocha 1251 28 933 3.23.10 IV. 2,5338 2,534 2,534 meliorace 0,000
domech - příměstské 311/2 ost.plocha 1719 3.22.10 IV.

311/23 ost.plocha 74
311/24 ost.plocha 94
64/15 orná 141
996/9 ost.plocha 535

20 orná 13123
61 orná 5294

64/25 orná 710
64/26 orná 33
64/27 orná 3292
64/1 orná 4013

a.12. a.12-s bydlení v rodinných 640/1 ost.plocha 691399 47 669 3.19.01 III. 0,000 0,000 0,000 ne 0,000
domech - rozptýlené st. 146 zast.plocha 7 3.23.10 IV.

1064 ost.plocha 256
b.1. b.1-s tělovýchovná a 356/1 ost.plocha 588 23 345 3.23.10 IV. 2,225 2,225 2,225 meliorace 2,205

sportovní zařízení 424/2 orná 566
424/3 orná 16869
424/9 orná 18687
424/8 orná 3069
999/1 ost.plocha 579
424/10 orná 257

b.2. b.2-s obč. vybav. -komerční 640/1 ost.plocha 691399 6 088 3.23.10 IV. 0,000 0,000 0,000 meliorace 0,000
b.3. b.3-s tělovýchovná a 640/1 ost.plocha 691399 20 660 3.23.10 IV. 0,000 0,000 0,000 meliorace 0,000

sportovní zařízení
b.4. b.4-s občanské vybavení 796/1 ost.plocha 7964 16 567 3.23.10 IV. 0 0,000 0,000 ne 0,000

819/10 ost.plocha 11322
796/3 ost.plocha 713

c.1. c.1-s smíšené bydlení 352 orná 286 1 065 3.23.10 IV. 0,107 0,107 0,107 ne 0,107
- venkovské 351 orná 674

424/12 orná 93
374/5 orná 40
374/12 orná 22

c.2. c.2-s smíšené bydlení 25/3 orná 25514 42 836 3.23.10 IV. 4,284 4,284 4,284 meliorace 0,000
- venkovské 25/2 orná 126 3.22.10 IV.

28/1 orná 6918
39 orná 6477

28/2 orná 6470
55 orná 1081

42/2 orná 2
42/7 orná 1260
42/4 orná 7362

42/16 orná 5680
p.1. p.1-s doprava -parkoviště 365/8 ost.plocha 694 3 023 3.23.10 IV. 0,233 0,233 0,233 ne 0,233

365/6 trv.tr.porost 254
365/3 orná 2075

g.1 g.1-s plochy výroby a skladování 846/1 orná půda 9799 19 739 3.20.11 IV. 1,974 1,974 1,974 meliorace 0,000
se specifickým využitím 1083 ost.plocha 44 3.23.10 IV.

855/11 orná půda 24271

Celková rekapitulace (zastavitelné plochy):
Celkový zábor (m2)…………………………………………………………………… 377 668
Z toho zábor ZPF (ha)………………………………………………………………………………………………………………………… 32,157
Z toho zábor ZPF na půdách I. třídy ochrany (ha)………………………………………………………………………. 0
Z toho zábor ZPF na půdách III. a IV. třídy ochrany (ha)……………………………………………………………….. 32,157
Zábor ZPF mimo zastavěné území (ha)………………………………………………………………………………………………………………… 31,006
Zábor s uděleným souhlasem s vyjmutím ze ZPF vydaným v předchozí (dosud platné)ÚPD (ha)…………………………………………………………………………………………………… 20,557
Celkový zábor ZPF pro zastavitelné plochy (ha) nad rámec předchozí (dosud platné) ÚPD……...………………………………………11,600 (32,157 - 20,557)



 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF - zastavitelné plochy - sídelní zeleň k.ú. Dříteč
ozn. navrhované číslo druh výměra rozsah BPEJ třída rozsah celk. zábor rozsah investice předchozí 

lokality funkční pozemku pozemku (m2) záboru ochrany záboru ZPF záboru ZPF do půdy souhlas
využití dle (m2) zeměděl. ZPF (ha) (ha) mimo zast. udělen 

KN půdy dle třídy území (ha) pro zábor
ochrany (ha)

z.1. z.1-z veřejná zeleň 424/4 orná 13242 6 166 3.23.10 IV. 0,613 0,613 0,613 meliorace 0,613
424/3 orná 16869
424/2 orná 566
424/9 orná 18687
356/1 ost.plocha 588

z.2. z.2-z veřejná zeleň 796/1 ost.plocha 11069 10 253 3.23.10 IV. 0,426 0,426 0,426 meliorace 0,426
819/10 ost.plocha 11322
819/11 orná 8832
796/3 ost.plocha 713

z.3. z.3-z veřejná zeleň 424/11 orná 319 2 847 3.23.10 IV. 0,285 0,285 0,285 meliorace 0,285
424/13 orná 65
424/14 orná 1083
424/15 orná 98
424/16 orná 1289

z.4. z.4-z veřejná zeleň 424/7 orná 4954 4 564 3.23.10 IV. 0,456 0,456 0,456 meliorace 0,456
424/6 orná 15490
424/5 orná 1163
424/4 orná 13242

z.5. z.5-z veřejná zeleň 28/2 orná 6470 6 068 3.22.10 IV. 0,607 0,607 0,607 meliorace 0,000
e.1. e.1-z vnitrosídelní zeleň 592/22 orná 6651 2 930 3.19.01 III. 0,293 0,293 0,293 meliorace 0,293

přírodního charakteru 592/18 orná 1226 3.23.10 IV.
592/14 orná 7729

546 orná 9660
539 orná 4996

592/9 orná 5928
592/19 orná 1306
592/10 orná 6782

e.2. e.2-z vnitrosídelní zeleň 503 orná 8184 49 688 3.23.10 IV. 4,969 4,969 4,969 meliorace 0,000
přírodního charakteru 571/19 orná 830

487 orná 9871
571/15 orná 18569
571/13 orná 1816
571/1 orná 22457
571/6 orná 132
446 orná 21442

571/14 orná 992
422 orná 14970

571/9 orná 12932
571/12 orná 130
571/7 orná 3747
571/4 orná 1477

Rekapitulace (zastavitelné plochy - sídelní zeleň):
Celkový zábor (m2)…………………………………………………………………… 82 516
Z toho zábor ZPF (ha)………………………………………………………………………………………………………………………… 7,649
Z toho zábor ZPF na půdách III. a IV. třídy ochrany (ha)……………………………………………………………….. 7,649
Zábor ZPF mimo zastavěné území (ha)………………………………………………………………………………………………………………… 7,649
Zábor s uděleným souhlasem s vyjmutím ze ZPF vydaným v předchozí ÚPD (ha)…………………………………………………………………………………………………… 2,073
Celkový zábor ZPF pro zeleň (ha) nad rámec platné ÚPD………………………………………………………………………… 5,576 (7,649 - 2,073)

 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF - zastavitelné plochy - golf k.ú Dříteč
ozn. ozn. navrhované číslo druh výměra rozsah BPEJ třída rozsah celk. zábor rozsah investice předchozí 

lokality záboru funkční pozemku pozemku záboru ochrany záboru ZPF záboru ZPF do půdy souhlas
využití dle (m2) (m2) zeměděl. ZPF (ha) (ha) mimo zast. udělen 

KN půdy dle třídy území (ha) pro zábor
ochrany (ha)

d.1. d.1-g rekreace - golfové hřiště 571/11 orná 5815 96 030 3.19.01 III. 9,603 9,603 9,603 meliorace 0,000
571/17 orná 509 3.23.10 IV.

558 orná 7029 3.54.11 IV.
548 orná 3982
537 orná 4186
524 orná 4515

571/18 orná 734
523 orná 4988
503 orná 8184

571/19 orná 830
487 orná 9871
469 orná 473

571/15 orná 18569
571/13 orná 1816
571/1 orná 22457
446 orná 21442

571/14 orná 992
422 orná 14970

571/4 orná 1477
571/7 orná 3747

d.2. d.2-g rekreace - golfové hřiště 316/3 orná 439 122 683 3.19.01 III. 11,521 11,521 11,521 meliorace 0,000
419/2 orná 1793 3.23.10 IV.
316/12 orná 22188
1002 orná 1040
378/1 orná 23489
347 orná 544

316/18 orná 5558
345/3 orná 10576
345/2 orná 11336
316/16 orná 11008
345/1 orná 16856
316/22 orná 14973
316/23 orná 3337
316/24 orná 3947
341/1 orná 19383
378/3 orná 16927
378/2 orná 18999
316/20 orná 949

386 orná 1554
389 orná 6996
391 orná 14512
390 orná 7444
395 orná 1240
340 orná 374

316/25 orná 3112
316/1 orná 31911

Rekapitulace (zastavitelné plochy - golf):
Celkový zábor (m2)…………………………………………………………………… 218 713
Z toho zábor ZPF (ha)………………………………………………………………………………………………………………………… 21,124
Z toho zábor ZPF na půdách III. a IV. třídy ochrany (ha)……………………………………………………………….. 21,124
Zábor ZPF mimo zastavěné území (ha)………………………………………………………………………………………………………………… 21,124
Zábor s uděleným souhlasem s vyjmutím ze ZPF vydaným v předchozí ÚPD (ha)…………………………………………………………………………………………………… 0,000
Celkový zábor ZPF pro rozvojové plochy - golf (ha) nad rámec platné ÚPD…………………………………………………………………………21,124 (21,124 - 0,000)



 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF - zastavitelné plochy - komunikace k.ú. Dříteč

ozn. ozn. navrhované číslo druh výměra rozsah BPEJ třída rozsah celk. zábor rozsah investice předchozí 
lokality záboru funkční pozemku pozemku (m2) záboru ochrany záboru ZPF záboru ZPF do půdy souhlas

využití dle (m2) zeměděl. ZPF (ha) (ha) mimo zast. udělen 
KN půdy dle třídy území (ha) pro zábor

ochrany (ha)
k.1. k.1-k obsluž. a účel. komunikace 1044/1 ost.plocha 23736 30 892 3.19.01 III. 2,943 2,943 2,943 meliorace 2,943

777/3 orná 29983 3.23.10 IV.
1018/1 ost.plocha 3395
592/23 orná 8916
592/21 orná 683
592/24 orná 5877
592/11 orná 12079
592/22 orná 6651
592/18 orná 1226
592/14 orná 7729

546 orná 9660
539 orná 4996

592/9 orná 5928
592/19 orná 1306
592/10 orná 6782
592/13 orná 10477
592/20 orná 677
592/15 orná 7166
592/1 orná 12788
1000/6 ost.plocha 1329
424/7 orná 4954
424/6 orná 15490
424/5 orná 1163
424/4 orná 13242
424/3 orná 16869
1000/7 ost.plocha 448
358/1 ost.plocha 2272
424/18 orná 77
424/9 orná 18687
592/17 orná 93
509/2 ost.plocha 379
592/4 orná 89
562 orná 2722

592/12 orná 3542
568 orná 117

634/1 orná 6213
k.2. k.2-k obsluž. a účel. komunikace 1062/1 ost.plocha 6298 4 572 3.19.01 III. 0,000 0,000 0,000 meliorace 0,000

1065 ost.plocha 547 3.23.10 IV.
640/1 ost.plocha 691399

k.4. k.4-k plochy silnic - komunikace 851/2 orná 16058 691 3.19.01 III. 0,008 0,008 0,008 ne 0,000
1020/1 ost.plocha 37049
1044/5 ost.plocha 402

k.5. k.5-k obsluž. a účel. komunikace 276/1 ost.plocha 431 1 265 3.55.00 IV. 0,118 0,118 0,118 ne 0,000
186/14 orná 12212
186/16 orná 16495

Rekapitulace (zastavitelné plochy - komunikace):
Celkový zábor (m2)…………………………………………………………………… 37 420
Z toho zábor ZPF (ha)………………………………………………………………………………………………………………………… 3,069
Z toho zábor ZPF na půdách III. a IV. třídy ochrany (ha)……………………………………………………………….. 3,069
Zábor ZPF mimo zastavěné území (ha)………………………………………………………………………………………………………………… 3,069
Zábor s uděleným souhlasem s vyjmutím ze ZPF vydaným v předchozí ÚPD (ha)…………………………………………………………………………………………………… 2,943
Celkový zábor ZPF pro komunikace (ha) nad rámec platné ÚPD…………………………………………………………………………0,126 (3,069 - 2,943)



 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF - plochy zeleně k.ú. Dříteč

ozn. navrhované číslo druh výměra rozsah BPEJ třída rozsah celk. zábor rozsah investice předchozí 
lokality funkční pozemku pozemku (m2) záboru ochrany záboru ZPF záboru ZPF do půdy souhlas

využití dle (m2) zeměděl. ZPF (ha) (ha) mimo zast. udělen 
KN půdy dle třídy území (ha) pro zábor

ochrany (ha)
f.1. f.1-z přírodní zeleň 931/6 trv.tr.porost 943 23 210 3.58.00 II. 2,095 2,095 2,095 ne 0,000

929/2 trv.tr.porost 2204
931/5 trv.tr.porost 2129
931/4 trv.tr.porost 17954

f.2. f.2-z přírodní zeleň 937/1 trv.tr.porost 21559 13 069 3.55.00 IV. 1,246 1,246 1,246 meliorace 0,000
f.3. f.3-z přírodní zeleň 976/1 orná 68939 23 233 3.56.00 I. 0,238 2,323 2,323 ne 0,000

976/4 orná 10363 3.55.00 IV. 2,085
f.4. f.4-z přírodní zeleň 225/4 orná 795 10 085 3.56.00 I. 0,977 0,977 0,977 ne 0,000

225/1 orná 2572
225/3 orná 1200
225/7 orná 76
225/2 ost.plocha 162
225/6 ost.plocha 149
225/5 ost.plocha 4
75/9 orná 3177

75/13 orná 4264
229/1 trv.tr.porost 5565
229/3 trv.tr.porost 11390
229/4 trv.tr.porost 4274

f.5. f.5-z přírodní zeleň 230/4 ost.plocha 4819 4 819 3.56.00 I. 0,000 0,000 0,000 ne 0,000
f.6. f.6-z přírodní zeleň 165/5 trv.tr.porost 5824 50 595 3.56.00 I. 5,026 5,026 5,026 ne 0,000

165/8 trv.tr.porost 3348
165/6 trv.tr.porost 3080
165/7 trv.tr.porost 4133
172/1 trv.tr.porost 4513
165/9 trv.tr.porost 4924
170 trv.tr.porost 10812

165/1 trv.tr.porost 13732
165/10 trv.tr.porost 5913
165/4 trv.tr.porost 110
165/2 trv.tr.porost 831
165/3 ost.plocha 242

f.7. f.7-z přírodní zeleň 316/13 orná 2104 33 030 3.19.01 III. 3,303 3,303 3,303 meliorace 0,000
330 orná 6840 3.23.10 IV.
331 orná 6639
338 orná 18500

316/1 orná 31911
341/1 orná 19383
316/18 orná 5558
316/25 orná 3112
316/26 orná 5135

337 orná 120
336/2 orná 214

f.8. f.8-z přírodní zeleň 1011 ost.plocha 712 1 623 3.23.10 IV. 0,128 0,128 0,128 meliorace 0,000
332/3 orná 1338

f.9. f.9-z přírodní zeleň 316/12 orná 22188 2 542 3.23.10 IV. 0,254 0,254 0,254 ne 0,254
347 orná 544

316/14 orná 6246
316/11 orná 7588
316/10 orná 178
316/8 orná 263
316/9 orná 5869
316/18 orná 5558
316/6 orná 4149
316/5 orná 428

f.10. f.10-z izolační zeleň 44/1 orná 11314 900 3.22.10 IV. 0,090 0,090 0,090 meliorace 0,000
f.11. f.11-z smíšená zeleň 945 orná 129858 4 044 3.55.00 IV. 0,331 0,331 0,331 meliorace 0,000
f.12. f.12-z smíšená zeleň 855/10 orná 25319 9 007 3.19.01 III. 0,901 0,901 0,901 meliorace 0,000

855/8 orná 7585 3.23.10 IV.
855/9 orná 1075 3.20.11 IV.
855/1 orná 49941
855/11 orná 24271

f.13. f.13-z přírodní zeleň 830/4 orná 16960 23 868 3.23.10 IV. 1,245 1,245 1,245 ne 0,000
830/5 orná 17555 3.20.11 IV.
796/6 ost.plocha 336
804 orná 19227

796/7 ost.plocha 597
830/6 orná 18891
819/11 orná 8832
796/1 ost.plocha 11069
835/15 ost.plocha 294993

f.14. f.14-z přírodní zeleň 732/11 ost.plocha 861 10 437 3.23.10 IV. 0,005 0,005 0,005 ne 0,005
732/1 ost.plocha 5542
732/15 ost.plocha 4034

f.15. f.15-z izolační zeleň 855/11 orná 24271 8 388 3.20.11 IV. 0,839 0,839 0,839 meliorace 0,000
855/12 orná 17 3.23.10 IV.

f.16 f.16-z izolační zeleň 996/9 ost.plocha 535 1 345 3.22.10 IV. 0,127 0,127 0,127 ne 0,000
20 orná 13123
61 orná 5294

64/25 orná 710

Rekapitulace (zeleň):
Celkový zábor (m2)…………………………………………………………………… 220 195
Z toho zábor ZPF (ha)………………………………………………………………………………………………………………………… 18,890
Z toho zábor ZPF na půdách I. třídy ochrany (ha)………………………………………………………………………. 6,241
Z toho zábor ZPF na půdách II. třídy ochrany (ha)……………………………………………………………….. 2,095
Z toho zábor ZPF na půdách III. a IV. třídy ochrany (ha)……………………………………………………………….. 10,554
Zábor ZPF mimo zastavěné území (ha)………………………………………………………………………………………………………………… 18,890
Zábor s uděleným souhlasem s vyjmutím ze ZPF vydaným v předchozí ÚPD (ha)…………………………………………………………………………………………………… 0,259
Celkový zábor ZPF pro zeleň (ha) nad rámec platné ÚPD………………………………………………………………………… 18,631 (18,890 - 0,259)
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ODŮVODNĚNÍ DLE § 53 ODST. 4 A 5                     

ZÁKONA Č. 183/2006 SB. 
(zpracoval ing. Marian Zapletal, Magistrát města Pardubice) 

I. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 
VYDANOU KRAJEM 

 
Návrh Územního plánu Dříteč je v souladu s "Politikou územního rozvoje ČR" (PÚR ČR), 

která byla projednána vládou ČR a schválena usnesením vlády č. 929 ze dne 20.7.2009. Politika 
územního rozvoje ve svém návrhu pro rozvojové oblasti požaduje, při respektování 
republikových priorit územního plánování, umožňovat v rozvojových oblastech a rozvojových 
osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury. Z tohoto 
důvodu je nutnost v rozvojových oblastech a v rozvojových osách vytvářet, udržovat a 
koordinovat územní připravenost na zvýšené požadavky změn v území, zachování 
odpovídajícího využívání území a zachování hodnot. Řešené území leží v rozvojové oblasti OB4. 
Z PÚR ČR pro Územní plán Dříteč (ÚP Dříteč) nevyplývá žádný specifický požadavek.  

 
Návrh ÚP Dříteč respektuje mj. tyto republikové priority územního plánování pro zajištění 

udržitelného rozvoje území : 
- vymezovat a chránit před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch 

veřejně přístupné zeleně, 
- vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního 

ruchu, 
- vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 

energie z obnovitelných zdrojů, 
 
které jsou naplňovány :  

- územní plán vymezuje a tím i stabilizuje konkrétní plochy veřejně přístupné zeleně a to 
jak samostatně, tak v návaznosti na nově vymezované zastavitelné plochy bydlení a 
rekreace, 

- západní část řešeného území je dotčena významnou plochou pro specifické rekreační 
účely – golfový areál a navazující zázemím, v rámci územního plánu jsou rovněž 
vymezeny cyklotrasy 

- v severní části řešeného území územní plán vymezuje plochu pro umístění bioplynové 
stanice 

 
 

ÚP je dále koordinován s ÚPD sousedních obcí (zlepšení vazeb na sousední území) a se 
Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), vydanými dne 29.4.2010. 

 
Koordinace územně plánovací činnosti dle ZÚR Pk je mimo jiné v rozsahu priorit 

územního plánování, kterými jsou např.: 
- zachování a citlivé doplnění výrazu sídel tj. nenarušovat cenné městské a venkovské 

urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou, 
omezeni fragmentace krajiny, 

- vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování celistvosti sídel, preference 
rekonstrukcí a přestaveb před výstavbou ve volné krajině, 

- intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace, 
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- 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 

 
 
Tyto priority územního plánování jsou návrhem ÚP Dříteč respektovány: 

- návrh územního plánu navazuje na stávající platný územní plán (ÚPSÚ Dříteč) vč. jeho 
změn, a vychází z nových podmínek v území, z požadavků obce (a majitelů pozemků) a 
dotčených orgánů a je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu přírodních, 
civilizačních a kulturních hodnot v území. Navrhovány jsou nové plochy zejména pro 
bytovou výstavbu, lokality pro rozvoj občanské vybavenosti, plochy pro rekreaci a pro 
výrobu a skladování. Urbanistický návrh obce vychází zejména z požadavku vzájemné 
koordinace stávající zástavby se všemi navrhovanými změnami ve využití území, je dán 
požadavek na ochranu stávajícího systému sídelní zeleně a jeho doplnění o plochy 
veřejných prostranství v souladu s požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění. 
Uvažovaná zástavba v lokalitě a.12 ve svahu bývalého popílkoviště nenaruší významným 
způsobem krajinný ráz mj. i s ohledem na velmi nízký koeficient zastavění a plánovaný 
charakter zástavby. Řešené území je ve značné míře dotčeno prvky ekologické stability, 
z nichž některé jsou i evropsky významnou lokalitou. Územní plán toto plně respektuje a 
vytváří tím i předpoklady pro stabilizaci, resp. podporu ochrany životního prostředí. 
V jižní části řešeného území jsou ve větší míře navrhovány plochy bydlení venkovského 
typu z důvodu respektování ochranného pásma státního hradu Kunětická hora, jakožto i 
významné krajinné dominanty.  

- kapacita zastavěného území je v současné době již téměř vyčerpána. Z tohoto důvodu 
územní plán Dříteč vymezuje nové zastavitelné plochy. Rozsah zastavitelných ploch 
jednotlivých funkcí je navržen s ohledem na polohu obce v rámci rozvojové oblasti OB4 
(Pardubice 10 km, Hradec Králové 10 km), historicky daný význam sídla, dostupnost 
občanské vybavenosti a významný rekreační potenciál území. Zastavitelné plochy jsou 
řešeny rozvíjením jádrového území obce, nikoliv rozptýlenou výstavbou v krajině, což je 
jednou z priorit PÚR ČR i ZÚR Pk. Většina navržených zastavitelných ploch je situována 
v bezprostřední návaznosti na stávající zástavbu. Pro lokality určené pro bytovou 
zástavbu, občanskou vybavenost a plochy rekreace jsou v zájmu zachování návaznosti na 
stávající zástavbu stanoveny i základní prostorové regulativy. Pro rozvoj drobné nerušící 
řemeslné výroby jsou v rámci regulace vytvořeny podmínky pro situování těchto činností 
uvnitř stávající zástavby (např. v ploše bydlení). Současně územní plán vymezuje rozsáhlé 
plochy přestavby pro nově navrhovanou funkci rekreace, 

- obec Dříteč je v současné době specifická svým významným rekreačním potenciálem 
spočívajícím v lokalizaci rozsáhlého golfového areálu na místě bývalého popílkoviště. 
S rozvojem těchto aktivit je částečně spjata i zvýšená poptávka po bydlení a tím dále 
narůstá atraktivita území. Územní plán toto respektuje a vymezuje další zastavitelné 
plochy pro potřebný rozvoj golfového areálu. Územní plán dále vymezuje několik 
cyklostezek, které dále zvyšují jak atraktivitu území tak i zlepšuje dopravní dostupnost do 
sousedních sídel, 

- v současné době se v obci Dříteč nachází kompletní základní občanská vybavenost a tím 
se i částečně stává lokální spádovou obcí pro některá sousední sídla. V případě 
rozsáhlejších zastavitelných ploch je podmínkou jejich využití zpracování územních studií, 
které budou mj. řešit dopravní obsluhu území, plošné a prostorové uspořádání území. 
Zároveň s tímto budou v rámci těchto ploch řešeny také plochy veřejných prostranství a 
veřejné zeleně. Plochy veřejně přístupné zeleně jsou rovněž vymezovány jako samostatné 
funkční plochy tak, aby vhodně navazovaly na zastavitelné plochy a dotvářely tak 
pozitivní obraz sídla. Územní plán stanovuje základní prvky prostorové regulace, které 
respektují charakter sídla. Samozřejmostí je nutnost respektování podmínek ochranného 
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pásma státního hradu Kunětická hora. V územním plánu je vymezena plocha s navrženou 
funkcí Smíšená obytná venkovská, v rámci které je možné realizovat další rozvoj 
občanské vybavenosti, v severní části řešeného území je vymezena plocha územní rezervy 
pro plochu hřbitova. Stávající prostupnost krajiny lze charakterizovat jako dostatečnou, 
územní plán tuto prostupnost dále zlepšuje vymezením několika cyklostezek. Lze tedy 
konstatovat, že navržená koncepce územního plánu vytváří předpoklady pro posílení 
kvality života obyvatel a obytného prostředí ve smyslu požadavku ZUR Pk. 

 
Zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly pro územní plánování stanovené pro 

rozvojovou oblast republikového významu OB4 v čl. 12 a 13 ZÚR Pk mimo jiné stanovují: 
- respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, 
- dotvářet krajinu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability, 
- rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní veřejné dopravy a s vazbou na 

sídla s odpovídající sociální infrastrukturou, 
- ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na 

kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturou, limity rozvoje území a ochranu 
krajiny  

 

 

Pro udržení a posílení ekologické stability je do ÚP zapracován územní systém ekologické 
stability (ÚSES). Hlavní prvky, které obsahuje návrh pro řešené území, jsou součástí hlavního a 
koordinačního výkresu. Jedná se zejména o trasu nadregionálního biokoridoru NRBK K73 a 
evropsky významnou lokalitu Orlice a Labe, které jsou převzaty ze ZÚR Pk. Územní plán plně 
respektuje stávající vodní toky a plochy, plochy lesa a další krajinotvorné prvky. Dále územní plán 
stabilizuje a vytváří nové plochy sídelní zeleně a vytváří předpoklady pro minimalizaci negativních 
účinků, resp. opětovné využití, ploch starých ekologických zátěží (golfový areál, fotovoltaická 
elektrárna). Územním plánem dále podporovaný rozvoj golfového areálu zvýší estetickou 
hodnotu území v minulosti negativně ovlivněnou bývalým popílkovištěm. 

Obec Dříteč se nachází na spojnici měst Pardubice (10 km) a Hradec Králové (10 km)s 
kvalitním dopravním napojením na tato města (cca 15 min.). Jedná se o alternativní dopravní 
spojení k silnici I/37. Jak Pardubice, tak Hradec Králové jsou krajská města s kompletním 
občanským vybavením. 

Zastavěné území je v současné době kapacitně již téměř vyčerpáno s výjimkou několika 
stavebních proluk. Rozsah navrhovaných zastavitelných ploch je sice značný, ale tuto hodnotu je 
nutno brát jako relativní. Lokality a.8, a.10 a dále plocha a.4 splňují kritéria zastavěného území a 
takto budou tedy vedeny v upraveném návrhu územního plánu. V rámci navrhovaných 
zastavitelných ploch a.1, a.2 a a.3  již probíhají stavební práce směřující k zastavění, na části 
zastavitelné plochy a.9 je v současné době vedeno stavební řízení na umístění inženýrských sítí a 
komunikace. V souladu s platnou legislativou je však nutno plochy a.1, a.2, a.3, a.9 vést v rámci 
územního plánu jako plochy zastavitelné. V plošně nejrozsáhlejší zastavitelné ploše a.7, která je 
obsažená již v platném územním plánu, několik let probíhá intenzivní snaha o výkup pozemků od 
původních majitelů s cílem realizovat v celé ploše obytnou zástavbu. Do dnešního dne je 
smluvně zajištěno cca 40 % této lokality s tím, že v průběhu roku 2011 budou zahájeny přípravné 
práce pro realizaci záměru. Další zastavitelná plocha a.12 umožňující určitou formu bydlení je 
prostorově, funkčně i vlastnicky úzce svázána se sportovní a rekreační funkcí  v obci (golfový 
areál). V souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny (krajinný ráz) a prověření reálnosti 
plánovaného záměru bude zmenšen rozsah zastavitelné plochy a.12 tak, že nově bude v územním 
plánu vedena jako zastavitelná plocha a.12 pouze ta část původní lokality, která se nachází při 
západní hraně bývalého úložiště popílku. Kapacity stávající technické a dopravní infrastruktury 
jsou dostačující a plánovaný rozvoj nezhorší její dostupnost. 

 



42 
 

II. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLY A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU 
ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT 
V ÚZEMÍ 

Urbanistická koncepce je rozvíjena na základě požadavků vyplývajících ze současných potřeb 
rozvoje obce. Navržená koncepce územního plánu umožňuje vyvážený rozvoj všech třech pilířů 
územního plánování a není v rozporu s principy udržitelného rozvoje území. Předpokládá se rozvoj 
zejména v oblasti bydlení, občanského vybavení ve vazbě na plochy specifické formy rekreace –
golfový areál. V měřítku obce lze považovat navrženou koncepci rozvoje obce za vyváženou, neboť 
územní plán vytváří také podmínky pro rozvoj ochrany přírody a krajiny stabilizováním prvků ÚSES a 
evropsky významné lokality - tok řeky Labe. Sídlo jako takové neatakuje volnou krajinu nad míru 
únosnou, v případě dotčení volné krajiny je toto řešeno přírodě blízkou formou (např. golfový areál).   
V případě větších rozvojových ploch byla pro jejich využití stanovena podmínka zpracování územní 
studie řešící základní urbanisticko architektonické požadavky na využití území s důrazem na řešení 
dopravní obslužnosti. Rozsah rozvojových ploch je však nutno brát jako maximální, případný další 
rozvoj je možný pouze za předpokladu důsledného prověření využití stávajících zastavitelných ploch 
s důrazem na prověření stavu veřejné infrastruktury a udržitelnost rozvoje území. Navrhovaná 
koncepce rozvoje obce Dříteč respektuje ochranné pásmo nemovité kulturní památky Státního hradu 
Kunětická hora funkční a prostorovou regulací, která nesnižuje hodnotu a význam této krajinné i 
historické dominanty nadmístního významu. 

III. VYHODNOCENÍ SOULADU S  POŽADAVKY STAVEBNÍHO 
ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 
Celý proces pořízení územního plánu Dříteč je v souladu s platnou legislativou a to  se zákonem č. 

183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a navazujících právních předpisů. 
 
Na základě žádosti obce ze dne 25.4.2007 Magistrát města Pardubice, stavební úřad, zahájil proces 

pořízení územního plánu obce Dříteč. O pořízení dokumentace rozhodlo zastupitelstvo obce Dříteč 
dne 14.3.2007. 

Pořizování dokumentace začalo zpracováním zadání. Veřejnou vyhláškou ze dne 19.9.2008 bylo 
oznámeno projednání návrhu zadání ÚP Dříteč. Návrh zadání byl vystaven od 26.9.2008do 27.10.2008 
na obecním úřadě v Dřítči a Magistrátu města Pardubice. Zadání ÚP Dříteč bylo schváleno 
Zastupitelstvem obce Dříteč dne 12.11.2008, usnesením č. 6/08.  

V souladu s požadavky obce Dříteč ze dne 25.1.2010 bylo již schválené zadání doplněno a 
opakovaně projednáno v termínu od 8.2.2010 do 11.3.2010. Dne 24.3.2010 zastupitelstvo obce Dříteč 
schválilo projednaný doplněný návrh zadání územního plánu Dříteč usnesením č. 02/2010. 

 
Dne 21.7.2010 proběhlo společné jednání na obecním úřadu v Dříči o návrhu ÚP Dříteč.dle § 50 

zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Návrh ÚP byl vystaven od 
21.7.2010 do 20.8.2010.  

Krajský úřad Pardubického kraje posoudil návrh ÚP Dříteč podle ustanovení § 51 stavebního 
zákona a vydal dne 5.10.2010 stanovisko, ve kterém konstatuje, že dokumentace není v rozporu 
s Politikou územního rozvoje ČR 2008 ani Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje. 

 
O upraveném a posouzeném návrhu bylo zahájeno řízení o návrhu ÚP Dříteč podle § 52 

stavebního zákona, které představuje modifikované řízení o vydání opatření obecné povahy podle 
ustanovení § 172 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). S ohledem na skutečnost, že nebylo 
v předpokládaném termínu vyvěšeno na úřední desce oznámení o zahájení řízení, bylo nařízeno 
opakování řízení. Opakované veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP Dříteč se 
konalo dne 22.3.2011 na obecním úřadu v Dřítči. Dokumentace byla vystavena od 26.1.2011 do 
2.3.2011. Nejpozději při veřejném projednání mohl každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků 
a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 
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zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti mohli podat námitky, ve kterých museli uvést odůvodnění, 
údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Nikdo 
nepodal připomínky ani námitky. 

 

IV. VYHODNOCENÍ SOULADU S  POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ – SOULAD SE STANOVISKY 
DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

 
ÚP Dříteč byl v rámci celého procesu projednáván s DO, které chrání veřejné zájmy a byl s těmi 

DO, které uplatnily stanovisko, koordinován. Na základě uplatněných stanovisek dotčenými orgány 
v rámci společného jednání bylo se třemi z nich řešeno písemnou dohodou (Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje, Magistrát města Pardubice – odbor správních agend, Krajský úřad Pardubického 
kraje – OŽPaZ). Přehled uplatněných stanovisek v rámci společného jednání a způsob jejich řešení je 
uveden v tabulce.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP Dříteč 
 
Dotčený orgán Stanovisko Vyhodnocení stanoviska po dohodě 

s určeným zastupitelem  
ČR - Státní energetická inspekce, náměstí 

Republiky 12, 530 02 Pardubice  
3.2.2011, 14.2.2011 
Č.j. 124/11/53.100/Hvi, 232/11/53.100/Hvi 

- „Územní plán Dříteč“ není v rozporu s námi 
sledovanými a chráněnými zájmy 

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

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

18.3.2011 
HSPA-54-69/2011-Sh 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje v souladu 
s ustanovením § 31 odst. 1 
písm b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů, a § 10 odst. 6 zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o 
změně některých zákonů, ve znění zákona 320/2002 
Sb., posoudil dokumentaci, z hlediska zájmů požární 
ochrany a ochrany obyvatelstva. 
Na základě provedeného posouzení Hasičský záchranný 
sbor Pardubického kraje vydává souhlasné stanovisko 
s podmínkou 
- z hlediska ochrany obyvatelstva : 
- do textové části ÚPO zapracovat zejména návrh 
kapacitně vyhovujících ploch pro potřeby evakuace 
obyvatelstva (místa shromáždění obyvatelstva před 
evakuací, nouzové ubytovací a stravovací prostory pro 
evakuované) tak, jak bylo uvedeno v textu návrhu 
zadání ÚP 

- vzato na vědomí, v souladu 
s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, na závěr veřejného projednání 
uplatňují dotčené orgány svá stanoviska 
k připomínkám a námitkám. V průběhu 
veřejného projednání nebyly uplatněny 
žádné připomínky ani námitky a ani 
nevyšly najevo žádné nové skutečnosti. 
S ohledem na fakt že v rámci 
společného jednání dotčený orgán 
uplatnil souhlasné stanovisko bez 
podmínek, je pak stanovisko 
k veřejnému projednání vyhodnoceno 
jako neodůvodněné. Navíc i z toho 
důvodu, že požadované informace jsou 
uvedeny ve výrokové části 
projednávané dokumentace. 

Krajská hygienická stanice, Klášterní 54, 530 03 
Pardubice 

 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Krajská veterinární správa, Husova 1747, 530 03 
Pardubice 
 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

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

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 



investic 
 
Krajský úřad, Jiráskova 20, 532 11 Pardubice 

- odbor životního prostředí a zemědělství 
 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Magistrát Pardubice 
- odbor dopravy 
3.2.2011, 2.3.2011 
Č.j. MmP 4242/2011 OD-OPDaPK 
Č.j. MmP 9144/2011 OD-OPDaPK 
 

- Odbor dopravy, oddělení dopravy a pozemních 
komunikací, Magistrátu města Pardubice po 
prozkoumání předložené projektové dokumentace 
vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, toto stanovisko: S předloženou 
projektovou dokumentací „Zahájení řízení o územním 
plánu Dříteč“ souhlasíme. 
Upozornění pro žadatele : Toto stanovisko nenahrazuje 
rozhodnutí o umístění inženýrských sítí dle ustanovení 
§25 odst. 6 písmeno d) zákona o pozemních 
komunikacích ani jiné rozhodnutí dle tohoto zákona. 
Toto stanovisko není samostatným rozhodnutím ve 
správním řízení, proto se nelze proti němu samostatně 
odvolat. 

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

Magistrát Pardubice 
- odbor životního prostředí 

10.3.2011 
Č.j. ŽP/13397/11/Ves 
 

Oddělení odpadů a ovzduší: Z hlediska nakládání 
s odpady podle §79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů nemáme 
připomínky k předloženému návrhu ÚP. 
Oddělení ochrany přírody : Z hlediska zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně a krajiny v platném znění 
nemáme námitek k předloženému návrhu ÚP, pouze 
požadujeme upravit označení a vymezení lokálního 
ÚSES dle zpracované Revize lokálního ÚSES a plán 
ÚSES pro území ORP Pardubice, která byla pro MmP 
zpracována v roce 2010. 
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme 
námitky. 
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle 
zákona č. 334/1992 Sb. není připomínek. 

- popis prvků lokálního systému ÚSES 
bude upraven dle Revize lokálního 
ÚSES pro území ORP Pardubice. 
Vymezení těchto prvků zůstane shodné 
dle projednaného návrhu ÚP Dříteč, 
s ohledem na zachování kontinuity 
procesu projednání a odůvodněnost 
jejich vymezení. 



Oddělení vodního hospodářství : Z vodohospodářského 
hlediska nemáme k předloženému dokumentu zásadních 
připomínek. Návrh zadání je třeba projednat s Povodím 
Labe s.p. Hradec Králové. 
Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není 
rozhodnutím podle správního řádu, a proto nelze proti 
němu podat odvolání. Odbor životního prostředí si 
vyhrazuje možnost změnit toto vyjádření, vyjdou-li ve 
věci najevo nové okolnosti, které by mohly mít vliv na 
zájmy ochrany životního prostředí.  

Magistrát Pardubice 
        - odbor správních agend, úsek památkové péče 
20.1.2010 
Č.j. MmP 3417/2011 

- Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, 
úsek památkové péče, jako příslušný orgán státní 
památkové péče, k oznámení Magistrátu města Pardubic 
č.j. MmP 2547/2011 ze dne 1.1.2011, o zahájení o 
územním plánu Dříteč, sděluje toto stanovisko :  
Orgán státní památkové péče uplatnil své stanovisko 
jako dotčený orgán k návrhu zadání pod čj. MmP 
59192/2008 ze dne 11.11.2008, doplnění návrhu zadání 
pod č.j. MmP7766/2010 ze dne 4.2.2010, ke 
společnému jednání o návrhu pod č.j. MmP45578/2010 
ze dne 5.8.2010 a k dohodě o vyhodnocení společného 
jednání pod č.j. MmP 63567/2010 ze dne 27.9.2010. 
Požadavky na ochranu zájmu státní památkové péče 
byly do návrhu zapracovány. K řízení o návrhu 
územního plánu proto nemáme připomínky 

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

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

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 
Praha 6 
 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

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

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 



 
Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní 

a zřídel, Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2  
 

 - dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

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

2.2.2011 
Č.j. MZEPU-2547/11 

- Pozemkový úřad Pardubice sděluje, že 
k posuzovanému návrhu územního plánu obce Dříteč 
nemá připomínek. K návrhu územního plánu jsme své 
vyjádření zaslali pod č.j. MZEPU-957/10 ze dne 
28.6.2010. 

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

Ministerstvo životního prostředí, Odbor péče o 
krajinu, Vršovická 65, 100 10 Praha 10  

 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu 
státní správy,  Resslova 1229/2a, 500 02 
Hradec Králové  

 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Obvodní báňský úřad, Horská 5, 541 11 Trutnov 
 
19.1.2011, 15.2.2011 
Č.j. 138/11/09/1/Ko/Lá, 295/11/09/1/Ko/Lá 

Obvodní báňský úřad v Trutnově, pracoviště Hradec 
Králové neeviduje na katastrálním území Dříteč žádný 
dobývací prostor. 
Z výše uvedeného důvodu nemá k ÚP Dříteč, který je 
vystaven na internetové adrese www.pardubice.eu 
zásadní připomínky. 
 
Po prostudování dokumentace, která je umístěna na 
internetové adrese www.pardubcie.eu a vzhledem 
k tomu, že podle kapitoly a) („Vymezení zastavěného 
území“) Návrh ÚP Dříteč řeší jen správní území obce 
Dříteč, které je tvořeno jedním katastrálním územím – 
Dříteč, vydává zdejší úřad k pokračování řízení o ÚP 
Dříteč následující stanovisko. 
Podle evidence, kterou zdejší úřad vede, není na 
katastrálním území Dříteč stanoven žádný dobývací 
prostor. K projednávané dokumentaci tedy nemá 
Obvodní báňský úřad v Trutnově, pracoviště Hradec 
Králové připomínky.  

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

http://www.pardubice.eu
http://www.pardubcie.eu


 
Zpracoval:  dne 18.4.2011.ing. Marian Zapletal, pořizovatel územního plánu Dříteč po dohodě s Jezefem Petrencem, určeným zastupitelem obce Dříteč. 

Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 
1899/C, 530 02 Pardubice  

 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Krajský úřad Připomínka Vyhodnocení připomínky po dohodě 
s určeným zastupitelem 

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

 

- krajský úřad neuplatnil v zákonné lhůtě svoji 
připomínku 

 

Sousední obce Připomínka  Vyhodnocení připomínky po dohodě 
s určeným zastupitelem 

Obec Hrobice - sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku 

 

Obec Němčice - sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku 

 

Obec Rokytno - sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku 

 

Obec Újezd u Sezemic - sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku 

 

Obec Bukovina nad Labem - sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku 

 

Město Sezemice - sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku 

 

Objednatel    
Obec Dříteč   
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Dotčené orgány, které uplatnily svá stanoviska v procesu řízení o návrhu územního 
plánu, nepožadují úpravy v projednávaném dokumentu s výjimkou stanoviska Magistrátu 
města Pardubice, OŽP. Ten požadoval úpravu značení a vymezení prvků lokálního ÚSES 
dle Revize lokálního ÚSES pro ORP Pardubice. S tímto dotčeným orgánem byla uzavřena 
dohoda o způsobu řešení stanoviska ve smyslu úpravy označení prvků ÚSES. Vymezení 
prvků nebude měněno. Toto pořizovatel vyhodnotil jako zásah do územně plánovací 
dokumentace, který nemá vliv na proces pořízení a nevyžaduje opakování projednání.  

 
V celém procesu pořízení nebyl řešen žádný rozpor.  

V. VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ  
 
Dle vyjádření orgánu státní správy odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 

Pardubického kraje č.j. 43449/2008/OŽPZ/PI ze dne 22.10.2008 (orgán posuzování vlivu na 
životní prostředí) bylo nutno návrh ÚP Dříteč posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. 
V souladu s tímto požadavkem bylo zpracováno jako samostatná příloha vyhodnocení SEA 
autorizovanou osobou ing. Jiřím Klicperou, CSc. a dále vyhodnocení územního plánu na 
udržitelný rozvoj území, které tvoří přílohu textové části odůvodnění územního plánu Dříteč. 
Zpracovatelem této části je projektant územního plánu ing. arch. Ivana Petrů. 

Dle vydaného stanoviska odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Pardubického kraje č.j. 7524/2009OŽPZ/Pe ze dne 16.2.2009 nemůže mít předložená koncepce 
významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality. 

Dne 30.8.2010 pod č.j. KrÚ 63863/2010/OŽPZ/KA bylo Krajským úřadem Pardubického 
kraje, odborem životního prostředí a zemědělství vydáno souhlasné stanovisko s připomínkami 
k posouzení vlivů koncepce Územního plánu Dříteč na životní prostředí. Žádná ze stanovených 
podmínek nezasahuje do plánované koncepce rozvoje řešeného území. 

S ohledem na výše uvedené a s přihlédnutím k výsledkům Vyhodnocení vlivů územního 
plánu Dříteč na udržitelný rozvoj území (viz. příloha Odůvodnění územního plánu) lze 
konstatovat, že návrh územního plánu nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj území.  

 

VI. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU K VYHODNOCENÍ 
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SE SDĚLENÍM, JAK BYLO 
ZOHLEDNĚNO 

 
Dne 30.8.2010 pod č.j. KrÚ 63863/2010/OŽPZ/KA bylo Krajským úřadem 

Pardubického kraje, odborem životního prostředí a zemědělství vydáno dále uvedené souhlasné 
stanovisko s připomínkami k posouzení vlivů koncepce Územního plánu Dříteč na životní 
prostředí.  

 
 
 
 



 

 

KRAJSKÝ ÚŘAD 
Pardubického kraje 

odbor životního prostředí a zemědělství 

Váš dopis:  OÚP/716/2008/Zp  
Ze dne:  23..6.2010 
Spisová značka: SpKrÚ 8082/2010/OŽPZ 
Číslo jednací: KrÚ 63863/2010/OŽPZ/KA 
Vyřizuje: Ing. František Kašpar 
Telefon: 466 026 353 
E-mail: frantisek.kaspar@pardubickykraj.cz 
Fax: 466 026 392 
 
Datum: 30.8.2010 

Statutární město Pardubice 
Magistrát města, stavební 
úřad - OÚP Pernštýnské 
náměstí 1 530 21 Pardubice 

 
 
 
 

S T A N O V I S K O 
k posouzení vlivů koncepce - návrhu Územního plánu Dříteč na životní prostředí 

 
podle ustanovení § 10 g) 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 a v souladu s § 50 zák. č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
1. Název koncepce 
Návrh „Územní plán Dříteč" 
 

3. Umístění koncepce (kraj, obec, katastrální území) 
kraj: Pardubický 
město: Dříteč 
katastrální území: Dříteč 
 

4. Předkladatel (pořizovatel) koncepce 
Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, Štrosova 44, 530 21 Pardubice 
 

5. IČ předkladatele 

00274046 
 
 
6. Zpracovatel koncepce (územního plánu): 
Atelier AURUM s.r.o. v Pardubicích, Jiráskova 21. 

 
7. Zpracovatel posouzení vlivu na životní prostředí" 
Zpracovatelem vyhodnocení strategického dokumentu je Ing. Jiří Klicpera CSc, Gočárova 615, Lázně 
Bohdaneč, tel. +420 602 649 164, fax 466 921 106, E-mail: klicpera@iol.cz , oprávněná osoba podle zák. 

 

mailto:frantisek.kaspar@pardubickykraj.cz
mailto:klicpera@iol.cz
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100/2001 Sb. - číslo osvědčení 16 091/4310/OEP/92, prodlouženo rozhodnutím č.j. 53122/Env/06 ze dne 
1.8.2006 do 1.8.2011. 
 
 

8. Stručný popis koncepce: 
 
a) Vymezení zastavěného území 
Územní plán řeší správní území obce Dříteč, které je tvořeno jedním katastrálním územím -Dříteč. Celková 
rozloha řešeného území činí 537 ha. V řešeném území, resp. v jeho západní části, se nachází jedno sídlo - Dříteč 
s přibližně 350 obyvateli. V návaznosti na tok řeky Labe se při západním okraji řešeného území nachází v 
přírodním prostředí několik staveb, resp. souborů staveb - převážně objektů sloužících rekreačnímu bydlení a 
severovýchodně od obce se nachází soubor staveb tvořící zázemí rekreačního areálu (golfového hřiště). 
Zastavěné území sídla je tvořeno poměrně kompaktní, převážně obytnou zástavbou. Mimo sídlo, severozápadně 
od obce, se nachází zemědělský areál a v jižní části obce je bažantnice. Na břehové partie toku Labe se váže 
zástavba rekreačních chat, svébytný charakter má zástavba u golfového hřiště. 
Pro vymezení zastavěného území byla výchozím podkladem hranice intravilánu dle map KN. Další úpravy byly 
provedeny na základě konfrontace s údaji KN a vlastních průzkumů v terénu (zjištění skutečného stavu v 
území). 
Zastavěné území je vymezeno k datu 04/2010 a je zakresleno, resp. vymezeno ve všech grafických přílohách 
územního plánu (s výjimkou výkresu širších vztahů) v souladu s platnou legislativou. Hranice zastavěného 
území většinou kopíruje hranici intravilánu. Změn doznala v okrajových partiích sídla, kde do zastavěného 
území byla zařazena novodobá zástavba, a to zejména v severní části. Hranice zastavěného území byla dále 
rozšířena o plochy, které jsou součástí ČOV na západním okraji obce, o zástavbu rekreačních objektů na březích 
Labe či o plochy novodobé zástavby vzniklé v souvislosti s vybudováním areálu golfového hřiště. 
 

b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
Hlavními úkoly je vytvářet podmínky: 

•  pro stabilizaci a rozvoj hlavních sídlotvorných funkcí v řešeném území - bydlení, občanské vybavení, 
rekreace a výroba 

•  pro udržitelný rozvoj sídla - vymezovány budou rozvojové plochy pro hlavní funkce -bydlení, 
občanské vybavení - sport, resp. rekreace a veřejné zeleně. S ohledem na možnost umístění zařízení 
občanského vybavení budou stanoveny funkční regulativy ostatních funkčních ploch. Stávající výrobní 
(zemědělské) areály jsou respektovány, navržena je plocha pro bioplynovou stanici, která zpracovává 
především zemědělské plodiny 

 

c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a 
systém sídelní zeleně 

1. Dříteč si zachová a nadále bude rozvíjet jako hlavní funkci bydlení, bez rozdílu bydlení trvalého a 
rekreačního, s podílem výrobních a volnočasových aktivit a s potenciálem obnovy a rozšíření nabídky 
občanského vybavení. 

2. Jedinou vhodnou formou bydlení je bydlení individuální rodinné - včetně uvažované zástavby pro bydlení v 
souvislosti s golfovým areálem. Převážně původní zástavba podél průjezdných komunikací je bydlení 
venkovského charakteru. Případné dostavby budou respektovat stávající charakter (1 NP + podkroví, 
střechy sklonité, se spádem 40 - 50st., sedlové). V nově budovaných lokalitách bydlení, resp. stávajícího 
bydlení zrealizovaného v posledních letech pak bydlení příměstského charakteru. Případné dostavby budou 
respektovat stávající charakter (1 NP + podkroví, sklonité střechy, výjimečně 2 NP) 

3. Pro ucelenou lokalitu bude užito architektonické řešení staveb příbuzného charakteru. 

4. Stavby pro bydlení ve vazbě na původní zástavbu budou dodržovat venkovský charakter - přízemní, 
obdélného půdorysu, střechy sedlové, resp. sedlové s polovalbou nebo ploché. Směr hřebene střechy, 
materiály, barevnost budou vycházet z poměrů v lokalitě. 

5. Do funkčních ploch bydlení jsou jako přípustné, resp. podmíněně přípustné využití zahrnuty aktivity 
charakteru občanského vybavení - administrativa, veřejné stravování, maloobchod, služby apod. 

6. Ve východní části řešeného území bude nadále rozvíjen areál golfu jako aktivita nadmístního významu. 
Výstavba objektů funkčně navazujících na tuto aktivitu je soustředěna na západní okraj areálu, na hranu 
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bývalého popílkoviště. V severní části ve vazbě na komunikaci III. třídy se nachází objekty občanské 
vybavenosti především zázemí areálu a jeho klubová část, která je navržena k rozšíření. Jižněji na tyto 
plochy navazují plochy občanské vybavenosti -tělovýchovná a sportovní zařízení. Dále jižním směrem 
navazují plochy navržené k obytné zástavbě (na hraně bývalého popílkoviště). Tyto plochy jsou navrženy 
jako plochy bydlení rozptýleného v plochách přírodního charakteru. Jedná se o záměr velmi rozvolněné 
zástavby ve svahu hráze s dominantním zastoupením zeleně (s druhově zlepšenou skladbou dřevin) mezi 
jednotlivými objekty, které budou charakteru rodinného domu. Jejich architektonické řešení bude 
zohledňovat terénní poměry lokality a pohledově exponovanou polohu tak, že v celkovém vnímání terénní 
hrany by i nadále měla převládat přírodní kulisa, tzn. zeleň. Předpokládá se využití přírodních stavebních 
materiálů - dřevo, kámen. Navrženo je rozšíření hracích ploch (golf) mezi navrhovanou zástavbou na 
východním okraji sídla Dříteč a patou západní hráze bývalého popílkoviště a v pásu při jihozápadní hrázi. 

7. Pro výrobní aktivity budou nadále respektovány stávající plochy výrobních zemědělských areálů. Oba 
areály - ležící severozápadně od sídla a na jihovýchodním okraji zástavby -jsou zařazeny do funkčních 
ploch zemědělské výroby. Základním předpokladem je obecně podmínka nepřekročení negativních vlivů 
provozu na životní a obytné prostředí přilehlých i vzdálenějších ploch pro bydlení. Rozvoj lokalit s 
potenciálem vzniku výrobních aktivit není navrhován. Specifickým případem je návrh plochy pro 
bioplynovou stanici v severní části katastru, s technologií fermentace a výroby bioplynu ze zemědělských 
plodin, bez využití odpadů. Tato plocha je zařazena do funkce výroby a skladování se specifickým 
využitím, stejně jako plocha popílkoviště, umožňující umístění fotovoltaické elektrárny. 

8. Centrální část sídla a část jeho jihovýchodního okraje jsou zařazeny do ploch smíšených obytných - kde 
jsou vedle hlavní funkce obytné poměrně výrazně zastoupeny provozy charakteru občanského vybavení, 
případně výrobních služeb. 

9. Výrobní aktivity budou ve stávajících objektech a areálech provozovány pod podmínkou, že důsledky 
provozu nebudou mít negativní vliv na životní a obytné prostředí sousedních ploch bydlení, občanského 
vybavení a rekreace. Po obvodu areálů, pokud to umožní prostorové podmínky, bude navržen pás izolační 
zeleně. Dopravní obsluha areálů bude pokud možno vedena mimo obytné plochy. 

10. Centrální část sídla a část jeho jihovýchodního okraje jsou zařazeny do ploch smíšených obytných - kde 
jsou vedle hlavní funkce obytné poměrně výrazně zastoupeny aktivity charakteru občanského vybavení, 
případně výrobních služeb. 

11. Ve větších původních zemědělských usedlostech budou přípustné výrobní služby a výroba, pokud bude 
zajištěno, že nebudou mít negativní dopad na životní a obytné prostředí, tzn. takové stavby a činnosti, 
jejichž negativní účinky na životní prostředí nepřekročí nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných 
předpisech. 

12. Respektovány a dle potřeb intenzifikovány budou plochy sloužící volnočasovým aktivitám - sportu, 
rekreaci, odpočinku a zábavě. Rozšířen bude sportovní areál v jihovýchodní části Dřítče o navazující plochy 
jihovýchodním směrem. 

13. Významným sportovně rekreačním zařízením je rozsáhlá plocha golfového areálu ve východní části katastru 
Dřítče. Předpokládá se rozšíření hřiště o plochy položené kolem bývalého popílkoviště a intenzifikace 
klubového zázemí areálu. 

14. Východně od sídla je navrhována nová plocha pro vnitrosídelní zeleň s možností vybudování vodní plochy. 

15. Pro zlepšení prostupnosti krajiny mohou být obnoveny některé zaniklé či zanedbané cesty. Územní plán 
vymezuje nové cyklistické trasy mj. i nadmístního významu (podél Labe a do Sezemic), které procházejí 
územím. Dále budou upravována a kultivována i veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně. 

16. Okraje zastavěného území směrem do krajiny budou pokud možno tvořeny užitkovými a okrasnými 
zahradami se stromovou zelení, ty budou z důvodu posílení krajinného rázu a dálkových pohledů vytvářet 
přirozený rámec sídla. 

17. Kromě vymezených zastavitelných ploch bude v sídle možná výstavba uvnitř zastavěného území, pokud 
splní podmínky, že zamýšlený záměr: 

 

•  je v souladu se stanoveným funkčním regulativem pro plochu, ve které je záměr lokalizován 

•  splňuje hygienické podmínky pro umístění aktivity v lokalitě 

•  je v souladu s charakterem území a požadavky pro ochranu architektonických a urbanistických 
hodnot území 
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•  je v souladu s požadavky na veřejnou a technickou infrastrukturu 

•  není v rozporu se zám ěry a strategií rozvoje obce 
 

18. Systém zeleně bude doplněn o plochy a linie izolační a interakční zeleně. V plochách navrhované obytné 
výstavby budou v dalších navazujících dokumentacích (územní studie) řešeny mimo jiné i plochy pro 
veřejnou zeleň. 

19. Respektovány jsou ploch individuální rekreace v krajině (chatové osady). Se zakládáním nových nebo 
rozšiřováním stávajících osad územní plán neuvažuje. 

20. Chráněno bude přírodní prostředí vázané na tok Labe. Rekreační potenciál tohoto významného prvku v 
krajině byl využit k navržení trasy cyklostezky. 

21. Vymezeny jsou plochy pro skladebné prvky systému ekologické stability. 

22. Respektovány a chráněny budou plochy lesa v řešeném území. 

23. Je prověřeno doplnění tras stávající technické infrastruktury, případně navržena koncepce pro chybějící 
územní složky. 

24. Respektovány jsou objekty s kulturní a historickou hodnotou. 
V řešeném území byly na základě uvedených urbanistických zásad vymezeny: 

•  zastavitelné plochy. a plochy přestavby a to pro funkci bydlení, občanského vybavení, rekreace, veřejných 
prostranství, dopravní infrastruktury, výroby a skladování a systému sídelní zeleně 

•  Systém sídelní zeleně 
•  Systém krajinné zeleně 
 

d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování 

e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, 
územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, 
rekreaci, dobývání nerostů a podobně 

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

g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
 
h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro 
které lze uplatnit předkupní právo 
 
i) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv 
 
j) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro 
rozhodování o změnách jejich využití 
 
k) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro 
rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu 
 
l) Grafická část (údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části) 
 
 
 

9. Stručný popis vyhodnocení: 
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Vyhodnocení vlivů ÚP Dříteč na životní prostředí je zpracováno dle zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 
životní prostředí a dle přílohy zákona č. 138/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 
Předložené SEA hodnocení je vlastně prohloubením výstupů průzkumů a rozborů pro Dříteč ve smyslu 

podrobnějšího screeningu potenciálních střetů navrhovaných dopravních koridorů a rozvojových ploch ve 
vztahu k jednotlivým složkám životního prostředí vymezeným limitům pro tvorbu ÚP. 
Hodnocení zpracoval Ing. Jiří Klicpera CSc, Gočárova 615, Lázně Bohdaneč, oprávněná osoba podle zák. 
100/2001 Sb. - číslo osvědčení 16 091/4310/OEP/92, prodlouženo rozhodnutím č.j. 53122/Env/06 ze dne 
1.8.2006 do 1.8.2011. 

Hodnocení SEA má následující formální obsah: 
1. Úvod 
2. Zhodnocení vztahu politiky územního rozvoje k cílům ochrany životního prostředí přijatým na mezistátní 

nebo komunitní úrovni. 
3. Údaje o současném stavu životního prostředí 
4. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně plánovací dokumentace 

významně ovlivněny. 
5. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně plánovací 

dokumentace významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti. 
6. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a 

jejich zhodnocení. 
7. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů 
8. Popis navrhovaných opatření pro eliminaci předpokládaných vlivů na ŽP 
9. Zhodnocení způsobu zapracování cílů ochrany ŽP 
10. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí. 
11. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů. 
12. Závěry a doporučení 
13. Přílohy 

V rámci posuzování byly brány v úvahu vlivy přímé, nepřímé, sekundární, kumulativní, synergické, krátkodobé, 
dočasné, dlouhodobé a permanentní vlivy. Záměry jsou hodnoceny z hlediska dopadů na obyvatelstvo a vybrané 
složky životního prostředí: faunu a flóru, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší a klima, hmotné statky a 
kulturní a historické památky, ÚSES a krajinu v intencích dle přílohy stavebního zákona. Hodnocení vlivů 
záměrů bylo provedeno posouzením, nakolik tyto záměry přispívají k naplňování cílů ochrany životního 
prostředí, respektive zda s nimi nejsou v rozporu. 
 
 
 
 
II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ 
První změna ÚP byla v r. 2000, druhá v roce 2002 a v roce 2003 byla provedena změna č.3. Ta se týkala 
zejména výstavby golfového hřiště. Pořizovatel obdržel několik dalších žádostí vlastníků o změnu funkčního 
využití pozemků. Současně i ze strany obce byl vznesen požadavek na změnu ÚPO. Byla proto provedena 
Změna č.4, tato poslední změna byla schválena 7.12.2006 usnesením zastupitelstva obce č. 50/06. 

Zadání nového Územního plánu obce Dříteč bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce č. 02/07 ze dne 
14.3.2007. Návrh zadání ÚP byl zveřejněn od 26.9.2008 do 27.10.2008 na ObÚ Dříteč a MmP. Projednání 
zadání bylo projednáváno v zastupitelstvu dne 12.11.2008 -bez připomínek - usnesení č.06/08. Záměr byl 
doplněn na základě požadavku společnosti Agrokras Energo s.r.o. IČO 277 80 261 na zařazení plochy pro 
výstavbu bioplynové stanice v prostoru severního nezastavěného okraje obce. 

Oznámení bylo podáno na Krajský úřad Pardubického kraje dopisem č.j. OÚP/716/2008/Zp ze dne: 19. 9. 2008. 
Krajský úřad ve vyjádření č.j. 43449/2008/OŽPZ/Pi ze dne 22.10.2008 požadoval k návrhu zadání ÚP zpracovat 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona 183/2006 Sb. se zaměřením zejména na vyhodnocení vlivu 
rozšiřování golfového areálu a ploch občanského vybavení a sportu na krajinný ráz, dotčení záplavové zóny Q100 

řeky Labe a lokálního biokoridoru. Zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí může být pouze osoba 
k tomu oprávněná podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. 

Zpracovaný návrh Územního plánu Dříteč včetně vyhodnocení vlivu na životní prostředí byl předložen ke 
společnému jednání oznámením Magistrátu Města Pardubic č.j. OÚP/716/2008/Zp ze dne 23. 6. 2010. 
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III. HODNOCENÍ KONCEPCE 
1. Závěry posuzování: 

Při posouzení vlivů na životní prostředí bylo u všech aspektů konstatováno, že návrh je proveden bez 
významnějších konfliktů se zájmy ochrany životního prostředí, většina návrhů směřuje k jeho významnému 
zlepšení a jsou dodržena ustanovení předpisů a zákonů o ochraně životního prostředí. Návrh je také v souladu se 
strategickými dokumenty kraje a republiky a s politikou trvale udržitelného rozvoje a energetické bezpečnosti. 
Návrh nemá negativní vliv na zvláště chráněné části přírody. 

Celkově lze říci, že navržený územní plán nebude mít při zachování existujících východisek a stanovených 
limitů žádné významně negativní dopady do oblasti životního prostředí nebo socioekonomické oblasti a podpoří 
trvale udržitelný rozvoj území, aniž by negativně zasáhl do životního prostředí obce nebo kterékoliv z evropsky 
významných chráněných lokalit. 

Návrh je proto doporučen ke schválení a jsou stanoveny podmínky k jeho uplatnění. 
 
 
2. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní 
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění 
nepřijatelnosti záměru. 

Krajský úřad Pardubického kraje jako dotčený orgán podle ust. § 50 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) příslušný orgán podle § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě 
posouzení vlivů návrhu Územního plánu Dříteč na životní prostředí vydává podle ust. § 10g 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 

 
S O U H L A S N É S T A N O V I S K O 

 
ke koncepci - návrh Územního plánu Dříteč 

za dodržení následujících podmínek: 

1. Záměr výstavby obytných domů na popílkovišti, jako zázemí pro golfové centrum, je umístěn na hraně 
významných krajinných předělů, které zvyšují jeho potenciální viditelnost a možnost ovlivnění krajinného 
rázu. Do projektové dokumentace záměru bude zahrnuto velikostní a barevné začlenění objektů do 
krajinného rázu (zejména zachování urbanistického charakteru území, harmonického měřítka, atd.) ve 
spolupráci s příslušnými orgány územního plánování a ochrany přírody. U tohoto záměru bude během 
projektové přípravy předem posouzen vliv detailního řešení na krajinný ráz. Výškové řešení bude 
provedeno tak, aby nevznikla nová výšková dominanta a pohledové změny ve vazně na dominantu 
Kunětické hory. 

2. Na základě vyhodnocení současného stavu a kapacity ČOV obce je nezbytné připravit včas její doplnění 
nebo rekonstrukci. ČOV musí být odstíněna zelení. 

3. Pro plochy s uvažovaným vynětím ze ZPF je třeba volit detailní umístění konkrétních záměrů tak, aby se 
vyhovělo zejména požadavku na přednostní využití pozemků s horšími bonitami. 

4. Bude posilována vazba sídla na krajinu a ekologickou stabilitu ploch v neurbanizovaném území. Pro 
zlepšení prostupnosti krajiny budou prověřeny možnosti obnovy některých zaniklých či neudržovaných cest 
a v návaznosti s vymezeným systémem ÚSES budou doplněny o doprovodnou zeleň (interakční prvky), 
které rozčlení intenzivně zorněné plochy a napomůže posílení krajinného rázu. 

5. Systém zeleně bude doplněn o navržené plochy a linie izolační a interakční zeleně. V plochách navrhované 
obytné výstavby budou v dalších navazujících dokumentacích (územní studie) řešeny i plochy pro veřejnou 
zeleň. 

6. Navrhuje se upravit záměr dříve navrženého lokálního biocentra LBC 33 na okraji popílkoviště zapojením 
existující lokální mokřiny. 

7. Výstavba a zástavba v okolí BC a BK musí respektovat podmínky a ochranná pásma stanovená v ÚSES. 
8. Pokud dojde kdekoli během výstavby k nutnosti kácení stromů, bude zajištěna náhradní výsadba, prioritně v 

místech plánované vnitrosídelní zeleně. 
9. Dominantní zdroje hluku nebo jiných emisí, pokud by se v budoucnu vyskytly, budou podle možnosti 

situovány co nejdále od chráněných venkovních prostorů a chráněných vnitřních prostorů staveb. 
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10. Zdrojem hluku a emisí může být uvažovaná bioplynová stanice, v případě její výstavby musí být 
garantováno splnění emisních limitů v ochraně ovzduší i hlukových. 

11. Bioplynová stanice musí být vybavena stabilně použitelnou flérou 
12. V případě výstavby solární elektrárny bude zvláštní pozornost věnována podmínkám a zamezení vzniku 

větrné eroze a ochraně před ní. 
13. V přípravě území bývalého popílkoviště pro další výstavbu a území, zasaženého dříve havárií popílkoviště, 

bude zvláštní pozornost věnována možnosti reziduálního působení radonu nebo vyluhovatelných kovů. 
14. Podél břehů Labe bude respektováno ochranné pásmo š. 8,0 m od břehové čáry, který dle § 49 odst. 2 

zákona 254/2001 Sb. mohou užívat správci vodních toků při výkonu správy vodního toku. 
15. Výrobní aktivity budou ve stávajících objektech a areálech provozovány pod podmínkou, že důsledky 

provozu nebudou mít negativní vliv na životní a obytné prostředí sousedních ploch bydlení, občanského 
vybavení a rekreace. Po obvodu areálů, pokud to umožní prostorové podmínky, bude navržen pás izolační 
zeleně. Dopravní obsluha areálů bude pokud možno vedena mimo obytné plochy. 

16. Pro budoucí provoz heliportu bude třeba k záměru zpracovat samostatné hodnocení vlivů na životní 
prostředí (EIA), a to zejména s ohledem na hlukovou situaci v obci. 

17. Bioplynová stanice nebude zpracovávat žádné odpady, zejména ne živočišného původu a bude vybavena 
trvale instalovanou flérou, 

18. Vznik nových chatových osad mimo zastavěné území se nedoporučuje, nevylučuje se vznik nových 
jednotlivých rekreačních chalup rekonstrukcemi nebo stavby rekreačních domů v zastavěném území. 

19. Orgán posuzování vlivů na životní prostředí upozorňuje předkladatele na povinnost zajistit sledování a 
rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a další povinnosti plynoucí z § 10h 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Výše uvedené povinnosti je třeba respektovat s ohledem na 
požadavky směrnice 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí. 

20. Upozorňujeme, že v souladu s ustanovením § 10i odst. 5 zákona je schvalující orgán povinen ve svém 
usnesení o schválení územně plánovací dokumentace zdůvodnit, jak zohlednil podmínky vyplývající ze 
stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Toto usnesení je povinen zveřejnit. 

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. 
 

Ing. Hejduk Josef 
vedoucí odboru 
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S ohledem na výše uvedené a s přihlédnutím k výsledkům vyhodnocení udržitelného 
rozvoje lze konstatovat, že návrh územního plánu nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj 
území. Připomínky uplatněné ve stanovisku jsou zahrnuty do řešení koncepce územního plánu 
Dříteč. 

 

VII. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 
 
V průběhu projednávání nebyla podána žádná námitka k ÚP Dříteč. 
 

VIII. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
 
V průběhu veřejného projednání nebyly uplatněny žádné připomínky k ÚP Dříteč. 
 

IX. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO 
ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Kapacita využití zastavěného území obce Dříteč je téměř naplněna, možnost výstavby je pouze 
v ojedinělých stavebních prolukách. 

V rámci územního plánu jsou vymezovány zejména plochy bydlení v lokalitách  a.1, a.2, a.3, a.5, 
a.6, a.7, a.9, a.11, a.12, c.1 a c.2. s celkovým záborem ZPF 26,57 ha. Dále územní plán vymezuje 
zastavitelnou plochu pro občanskou vybavenost v lokalitách b.1, b.2, b.3, b.4 se záborem 2,23 ha a 
dále plochy pro rekreaci d.1 a d.2 s celkovým záborem 21,12 ha. Pro zvýšení hospodářského 
potenciálu je vymezena zastavitelné plocha pro výrobu a skladování se záborem 1,97 ha. 

Veškeré rozvojové záměry jsou lokalizovány na pozemky III. a IV. třídy ochrany ZPF. Na 
pozemcích I. a II. třídy nejsou situovány žádné rozvojové záměry s výjimkou navrhovaných prvků 
ÚSES. 

Nad rámec platné územně plánovací dokumentace obce Dříteč jsou vymezeny nové zastavitelné 
plochy pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a parkoviště v celkové hodnotě 20,56 ha. Pro 
rekreaci (golf) pak 21,12 ha. 

V měřítku obce lze považovat navrženou koncepci rozvoje obce za vyváženou. Území leží, dle 
Politiky územního rozvoje České republiky 2008, v rozvojové oblasti a z toho vyplývá požadavek 
v oblasti územního plánování na vytvoření podmínek pro potenciální rozvoj území. Zde je výhodou 
přímé napojení na komunikaci II. třídy, blízkost vyšších komunikačních systémů a velká atraktivita 
území. 

S ohledem na demografický vývoj obce, kdy od roku 1995 do roku 2009 se zvýšil počet obyvatel 
z 215 na 384 tedy o cca 75 %, je nutné zajistit pro obec Dříteč další dostatečně kapacitní zastavitelné 
plochy pro rozvoj v oblasti bydlení a navazujících aktivit. Potenciál navrhovaných zastavitelných 
ploch, v souvislosti s nutností vytvoření dlouhodobé koncepce rozvoje obce, přesahuje zákonem 
stanovenou lhůtu 4 let pro vyhodnocení uplatňování územního plánu.    

 
Úřad územního plánování, na základě výše uvedeného, rozsah rozvojových lokalit vyhodnotil jako 

opodstatněný zejména s ohledem na demografický vývoj v posledních 15 letech. V případě dalších 
požadavků na rozvoj ploch pro bydlení je nutné důsledné prověření již vymezených rozvojových 
ploch, s důrazem na ochranu nezastavěných a nezastavitelných ploch a kulturních a přírodních hodnot 
území a vyhodnocení stavu veřejné infrastruktury.  

 
Orgán ochrany ZPF, Pardubický kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, předložený návrh 

posoudil a vydal pod č.j. KrÚ 31272/2011/0ŽPZ/Bo dne 27.4.2011 souhlasné stanovisko.  
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Poučení 
 

Proti Územnímu plánu Dříteč vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ………………………………        …………………….. 
místostarosta obce Dříteč         starosta obce Dříteč 
  
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné 
vyhlášky.       

 

 
 

 

Identifikační údaje 

 

Obec Obec Dříteč 

Dříteč  116 

533 05 Dříteč 
IČO 00273546 

Pořizovatel Magistrát města Pardubice  

Odbor hlavního architekta 
Odd. územního plánování 
Štrossova 44 
530 21 Pardubice 

Projektant Atelier AURUM s.r.o. 

Jiráskova 21 
530 02 Pardubice 
IČO 42937680 
 
Ing. arch. Ivana Petrů 
ČKA 00966 
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Vyhodnocení vlivů Územního plánu Dříteč na udržitelný rozvoj území 

 
 
 

A. Vyhodnocení vlivů Návrhu územního plánu (obce Dříteč)  na životní prostředí 

 Toto vyhodnocení je samostatnou částí Odůvodnění Návrhu územního plánu. 
 
 
B. Vyhodnocení vlivů Návrhu územního plánu (obce Dříteč) na území NATURA 2000 

 Toto vyhodnocení nebylo zadáním územního plánu požadováno. 
 
 
C. Vyhodnocení vlivů Návrhu územního plánu (obce Dříteč) na stav a vývoj území podle 

vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech 

 Pro řešené území nebyly v době zpracování návrhu územního plánu kompletně dokončeny 
územně analytické podklady. Data, která byla pořizovatelem poskytnuta dle seznamu sledovaných 
jevů, byla pro zpracování návrhu územního plánu využita, rozbor udržitelného rozvoje území nebyl 
dosud k dispozici. Proto byly jako 1. etapa územního plánu zpracovány průzkumy a rozbory, které 
zdokumentovaly  aktuální stav v území, vyhodnotily záměry a vymezily veškeré limity omezující 
možnosti využití území.  

 Zadání územního plánu formuluje výčet vybraných sledovaných jevů, na které by mělo být 
vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí zaměřeno: 

• Vyhodnocení vlivu rozšiřování golfového areálu a ploch občanského vybavení a sportu na 
krajinný ráz 

• Dotčení záplavové zóny Q100 řeky Labe a lokálního biokoridoru 

 

Návrh územního plánu respektuje v platné územně plánovací dokumentaci vymezené rozvojové 
plochy, respektuje vymezený systém ekologické stability. Pro budoucí rozvoj doplňuje nové rozvojové 
plochy (nad rámec platné ÚPD): 

• Plochy pro bydlení jako doplnění stávající zástavby v prolukách v rámci zastavěného území 

• Plochy pro bydlení na jižním okraji sídla ve vazbě na zastavěné území 

• Plochy smíšené obytné jihozápadně od komunikace III/29810 při výjezdu na Sezemice 
(výhradní zájem obce – obecní pozemky) 

• Plochy pro rozvoj golfového areálu:  

• Plochy rekreace se specifickým využitím – golfové hřiště na patě bývalého 
popílkoviště – na jeho jižní a západní straně (rozvoj této aktivity pokračuje do 
sousedních katastrů (Dražkov a Bohumileč) 

• Rozšíření ploch občanského vybavení komerčního (stávajícího objektu hotelu a 
klubového zázemí včetně navazujících zařízení) a sportovních ploch jižním 
směrem, nové plochy občanského vybavení severně za komunikací III/29811 

• Plochy rozptýleného bydlení na svahu popílkoviště (obytné objekty zasazené do 
přírodního prostředí, s možností využití svažitého terénu při architektonickém 
řešení objektů) za předpokladu, že objekty nebudou narušovat dálkové pohledy 
a nebudou dominantními prvky na hraně popílkoviště. Ta by měla i do budoucna 
zůstat výhradně hranou přírodní. Předpokladem pro toto řešení je i zkvalitnění 
porostů na svazích popílkoviště. 
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Vybudování sportovně rekreačního areálu a jeho plánované rozšíření je natolik významnou 
aktivitou, která významně ovlivní i postavení Dřítče i okolních obcí v sídelní struktuře v širším okolí. Lze 
očekávat, že poptávka po možnosti vybudování rodinných domů ještě vzroste (již v současné době je o 
bydlení v lokalitě velký zájem). Část ploch pro bydlení (na severním okraji sídla) využije pro své klienty 
i golfový areál. 
 
 
D. Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a 

hrozeb v území 

1. Horninové prostředí a geologie 
 V řešeném území se nenachází zdroje nerostných surovin,  nevyskytují se chráněná ložisková 
území ani dobývací prostory 

Východní část řešeného území je tvořena bývalým popílkovištěm, které je dnes rekultivováno a 
jeho plocha je využívána jako golfové hřiště. Severovýchodní okraj řešeného území zasahuje do 
druhého popílkoviště – Bukovina nad Labem, které je stále využíváno. Návrh územního plánu tuto 
skutečnost respektuje, vymezuje plochu s odpovídajícím funkčním regulativem. Rovněž svahy tohoto 
popílkoviště jsou porostlé vegetací, která má charakter spíše náletových dřevin a její kvalita tudíž není 
příliš vysoká.  

Území se dle údajů odvozené mapy radonového rizika nachází v oblasti s převažující kategorií 
nízkou a přechodnou radonového indexu geologického podloží.  
       Je nutno vzít v úvahu, že rozdělení území do kategorií radonového indexu v této mapě má 
pravděpodobnostní charakter. Je to způsobeno především vysokou plošnou variabilitou objemových 
aktivit radonu, závislou na řadě geologických i negeologických faktorů. Při praktickém posuzování 
radonového indexu to tedy znamená, že v území označeném kategorií nízkého rizika lze podle 
statistiky měřených hodnot očekávat většinu hodnot v intervalu nízké kategorie, avšak mohou se 
vyskytnout v menším zastoupení i hodnoty kategorie středního. 
 Proto je nutné před vlastní realizací staveb provést podrobné měření, které stanoví dle 
naměřených hodnot přesně radonový index, podle kterého budou případně navržena taková opatření 
(izolace), která eliminují pronikání radonu do objektu. 
 
2. Vodní režim 
 Lokalita leží na levém břehu řeky Labe. Možnost využití řešeného území je tedy ze západu 
limitována rozsahem záplavového území řeky Labe a jeho aktivní zónou. Řeka Labe tvoří téměř celou 
západní hranici řešeného území. 
 Územní plán nenavrhuje do aktivní zóny záplavového území žádnou aktivitu, která by mohla 
ovlivnit odtokové poměry v území. Po břehu řeky Labe a navazujícím území je uvažována trasa 
cyklostezky (Stezka mechu a perníku), která by měla touto rekreační trasou propojit obě krajská města 
– Pardubice a Hradec Králové. 
 Do záplavového území Q100 okrajově zasahuje rozvojová plocha na jižním okraji sídla. Jedná se 
však o jeho okrajovou část – výběžky, které jsou vytvořeny konfigurací terénu. Pokud se pro 
rozvojovou lokalitu upraví terén tak, aby celá byla nad hranicí stoleté vody, neovlivní tato skutečnost 
odtokové poměry v území. 
 Řešeným územím prochází ve směru S-J drobná vodoteč, která se jižně od sídla (na jižním okraj 
řešeného území) vlévá do Labe. 
 Záměrem obce je v navrhované ploše vnitrosídelní zeleně přírodního charakteru vybudovat vodní 
plochu.  
 

3. Hygiena životního prostředí  
V řešeném území se nenachází velké ani střední stacionární zdroje znečištění ovzduší. 

V kontaktním území, severně od Dřítče, je areál elektrárny Opatovice, která za nepříznivých 
klimatických podmínek může  negativně ovlivnit ovzduší i v řešeném území. 

Návrh územního plánu nenavrhuje v řešeném území žádné výrobní ani jiné aktivity, které by 
negativně ovlivňovaly životní a obytné prostředí v sídle. 
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Řešeným územím procházejí komunikace III. třídy, které napojují řešené území na nadřazenou 
komunikační síť.  

Územní plán respektuje stávající zemědělský areál ležící severozápadně od sídla. S jeho 
rozšířením se neuvažuje. Jeho provoz bude maximálně intenzifikován v rámci vymezených ploch. 

Obec je plynofikována. 

Nakládání s odpady je v obci resp. v řešeném území zajištěno vyhovujícím způsobem. 
Komunální odpad je sbírán do popelnic a kontejnerů a odvážen specializovanou firmou. V obci se 
objevují základní prvky separace odpadu (sklo, papír, plasty). Likvidaci nebezpečného odpadu (obalů 
od barev a chemikálií, baterií, lednic, televizorů) má  obec zajištěnu jednorázovým sběrem.   

Kvalitu prostředí může pozitivně ovlivnit založení zelených ploch mezi navrhovanými plochami 
pro bydlení a bývalým popílkovištěm. Bude se jednat o plochy travních porostů se skupinami vzrostlé a 
keřové zeleně. 
 
4. Ochrana přírody a krajiny 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je (dle § 3 písm. a) zákona) vzájemně propojený 
soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 
rovnováhu. Ochrana vymezených ÚSES je (dle § 4 odst. 1 zákona) povinností všech vlastníků a 
uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílí 
vlastníci pozemků, obce i stát. 
 Pozemky určené pro ochranu a tvorbu ÚSES jsou nezastavitelné a nelze na nich měnit 
stávající kulturu za kulturu nižšího stupně ekologické stability, ani jiným způsobem narušovat jejich 
ekologicko – stabilizační funkce. 
 Základem územního systému ekologické stability je existující soustava stabilnějších segmentů 
krajiny – kostra ekologické stability. Doplněním této kostry o v přírodě chybějící prvky a jejich 
propojením vzniká optimálně funkční soustava – územní systém ekologické stability. 
 
 Obec Dříteč je součástí území, pro které byl zpracován generel místního systému ekologické 
stability Dříteč (SÚRPMO Hradec Králové 1993). Celé řešené území tohoto generelu je tvořeno 
katastry Bohumileč, Borek, Bukovina nad Labem, Dříteč, Rokytno a Újezd u Sezemic. Celková výměra 
tohoto území je 2.932 ha, z toho tvoří 443,5 ha lesy. 
 Podle zpracované studie „Regionální územní systém ekologické stability“ náleží toto území 
převážně do sosiekoregionu I/3 Polabská tabule. Území katastru Dříteč leží v biochoře teplých 
pahorkatin I/3/4. Krajina je zemědělsky intenzivně využívaná. Souvislejší lesní porosty se nacházejí 
v severovýchodní části katastrálním území obce. 
 Do katastru obce Dříteč zasahuje na severozápadním okraji zvláště chráněné území – PP Tůň 
u Hrobic. Jedná se o staré mrtvé labské rameno, z větší části zazemněné, s charakteristickými lužními 
porosty na březích. V téže lokalitě na pozemku 931/1 najdeme památný strom, vyhlášený usnesením 
rady ONV Pardubice ze dne 9.7.1980 č.174. Jedná se o jeden z několika málo starých a mohutných 
exemplářů východočeského Polabí – topolu černého, odhadované stáří stromu je 200 let, výška asi 35 
m. 
 Tok řeky Labe je vyhlášen Evropsky významnou lokalitou – CZ0524049 – Orlice a Labe.   
 
 V rámci nadregionálního, regionálního a lokálního ÚSES se v katastrálním území obce 
vyskytují následující skladebné části: 

• Do nadregionálního biokoridoru K 73 (vodní) (regionálního biokoridoru RBK 17, 19, 21, 23) 
(ekologicky významná liniová společenstva) podél západní a jihozápadní hranice katastru 
Dřítče na toku řeky Labe  jsou vložena  lokální biocentra: 

• LBC 16 – ekologicky významný krajinný prvek, rozloha cca 3,8 ha, kultura: orná 
• LBC 18 – ekologicky významný krajinný prvek, rozloha cca 3 ha, kultura: louky, orná 
• LBC 20 – ekologicky významný krajinný prvek, rozloha cca 3 ha, kultura: louky, orná 
• LBC 22 – ekologicky významný krajinný prvek, rozloha cca 3 ha, kultura: louky, orná 
• LBC 24 – ekologicky významný krajinný prvek, rozloha cca 3,7 ha, kultura: louka 

• na lokálním biokoridoru LBK 26 (severovýchodní část katastru mezi lesním masivem a 
plochami složiště) – ekologicky významný krajinný celek, rozloha cca 3,6 ha, kultura: les, se 
nachází: 
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• LBC 25 – ekologicky významný krajinný prvek, rozloha cca 3 ha, kultura: les 
• Po jihovýchodním okraji (většinou mimo řešené území) prochází NRBK K73 (osa borová), do 

kterého je na jihovýchodním okraji řešeného území vloženo LBC 33. 
 
Návrh územního plánu vymezuje skladebné části systému ekologické stability, vymezuje tyto 

plochy jako funkční plochu přírodní krajinné zeleně a stanovuje pro ně funkční regulativ a ochranný 
režim. I plochy rekreačních aktivit – golf, procházející po jižním okraji popílkoviště, ve svém 
plánovaném uspořádání respektuje plochu LBC 33. 
 
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Přestože návrh územního plánu vymezuje rozsáhlé rozvojové plochy, velká většina z nich 
(především plochy urbanizované) mají již souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 
vydaný v rámci platné územně plánovací dokumentace. 

Plochy zemědělského půdního fondu jsou v řešeném území zastoupeny především půdami 
s nižším stupněm ochrany (půdy III. a IV. třídy ochrany). Kvalitní půdy najdeme především v nivě řeky 
Labe. Do těchto lokalit nejsou návrhem územního plánu navrhovány žádné aktivity (s výjimkou ploch 
skladebných částí ÚSES) , které by vyžadovaly trvalý zábor těchto kvalitních půd. Severní a východní 
část řešeného území tvoří ostatní plochy – plochy popílkovišť, které můžeme považovat za starou 
ekologickou zátěž. Zemědělské plochy jsou územním plánem vymezeny ve dvou funkčních podtypech 
– plochy zemědělsky využívané půdy a plochy smíšené krajinné. Na smíšených krajinných plochách 
by měly převažovat trvalé travní porosty, louky a pastviny. 

Rozvoj urbanizovaných funkcí je navrhován především na půdách III. a IV. třídy ochrany.  

Územní plán respektuje pozemky určené k plnění funkcí lesa a jejich ochranné pásmo 
(vzdálenost 50 m od hranice PUPFL). 
 
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura  

Řešené území je dopravně obsluhováno komunikacemi III. tříd, které ho napojují na 
nadřazenou dopraní síť. 

V kontaktním území je navrhována trasa komunikace R35, která dopravní obslužitelnost 
řešeného území významně kvalitativně ovlivní. Nejbližší napojení na komunikaci R35 bude 
pravděpodobně u obce Rokytno (o jeho možnostech je jednáno). 

V obci jsou podél průjezdných komunikací převážně vybudovány chodníky. Uvnitř zastavěného 
území je dopravní obsluha zajištěna sítí místních obslužných komunikací. Tyto budou navrhovány i 
uvnitř uvažovaných zastavitelných ploch. 

Pro dopravu v klidu (parkoviště) je navrhována plocha v centru obce. 

Návrh územního plánu navrhuje v řešeném území vybudovat systém cyklostezek – hlavně ve 
východní částí urbanizovaného území, dále podél komunikace III/29811 západním směrem ke 
křižovatce. Centrální částí obce až k Labi, podél toku jižním směrem až k vodoteči přitékající z jižního 
okraje sídla, podél východní strany této vodoteče na sever až ke sportovnímu areál bude vytvořen 
okruh pro cyklisty a bruslaře (i pěší). Do systému cyklodopravy širšího území bude tento okruh zapojen 
trasou přicházející do řešeného území z katastru Dražkova po severní straně komunikace III/29810 
(směr na Sezemice), trasou přicházející z jihu podél silnice III/2985 a trasou směrem severním (na 
Hradec Králové) podél silnice III/29810. Tato trasa bude trasa upřesněna podle podrobnější 
dokumentace, která bude zohledňovat konkrétní podmínky v území a především bude dohodnuta 
s vlastníky pozemků, případně bude dohodnut postup a podmínky pro realizaci cyklostezky. 
Cyklostezka podél komunikace III/29811 bude prodloužena až k areálu golfu.  

Obec má vybudován komplexní systém technické infrastruktury. Je napojena na veřejný 
vodovod, má vybudovánu kanalizační síť včetně čistírny odpadních vod (plocha je vymezena i pro 
rozšíření ČOV na odpovídající kapacitu po naplnění rozvojových záměrů), je plynofikována a je 
zajištěno zásobování elektrickou energií. 
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7. Sociodemografické podmínky 
Návrh územního plánu vymezuje většinu rozvojových ploch pro funkci bydlení – bydlení  

nízkopodlažní v rodinných domech – příměstské resp. venkovské. Rozvojové plochy jsou navrženy tak 
rozsáhlé, že nárůst počtu obyvatel může zvýšit celkový počet obyvatel až na trojnásobek stávajícího 
stavu. To si vyžádá posílení funkce občanského vybavení – především základního. Za vyšší 
občanskou vybaveností budou obyvatelé vyjíždět do blízkých větších sídel. 

V době realizace záměrů a krátce po ní se výrazně změní nejen počet obyvatel, ale lze 
předpokládat i výraznou změnu ve věkové struktuře obyvatel Dřítče. Do nových objektů se budou 
stěhovat především mladší věkové kategorie, jejichž potřeba občanského vybavení (obchod, mateřská 
škola, školka, sportovní a rekreační aktivity) se během doby výrazně změní. Proto je nutné i tuto 
skutečnost v úvahách o budoucím rozvoji sídla zohledňovat a budovat taková zařízení, která pokryjí co 
nejširší škálu potřeb. 

Svoji roli sehraje pravděpodobně i skutečnost, že počet obyvatel, kteří si ve Dřítči vybudují nový 
domov, časem přeroste počet starousedlíků. I tato skutečnost může časem ovlivnit pohled na budoucí 
rozvoj a život v řešeném území.  

 

8.  Bydlení 
Dříteč bude sídlem, kde bude výrazně převažovat funkce bydlení a rekreace.  

Jako vhodnou formu obytné zástavby navrhuje územní plán rodinný dům (příměstského nebo 
venkovského typu). 
 
 
9. Rekreace 

V řešeném území je tato funkce výrazně zastoupena především sportovně rekreačním areálem 
– areál golfu. Tato funkce by měla být v řešeném území nadále posilována a areál má vymezeny 
plochy pro možný další rozvoj.  

Také pro rekreaci obyvatel Dřítče jsou vymezeny plochy vnitrosídelní a veřejné zeleně, které by 
měly nabídnout možnosti především pro denní rekreaci. 

Řešené území bude vybaveno systémem stezek pro cyklisty a bruslaře (viz. Výše). Kvalitním 
rekreačním územím jsou plochy navazující na tok řeky Labe. O tomto faktu svědčí i lokality objektů 
individuální rekreace (lokality rekreačních chat). 

 

10. Hospodářské podmínky 
Výrobní aktivity se budou uplatňovat minimálně. Pokud ano, pak takové, které nebudou 

negativně zatěžovat okolní obytné plochy, nebudou negativně ovlivňovat životní a obytné prostředí. Za 
prací bude většina obyvatel vyjíždět do blízkých větších sídel. 

 
 
E. Vyhodnocení přínosu zásad územního plánu k naplnění priorit územního plánování  

Návrh územního plánu je zpracován tak, aby zohlednil veškeré priority a cíle územního 
plánování.  

Vzhledem k poměrně vyhraněnému funkčnímu využití urbanizovaného území (bydlení, 
občanské vybavení, rekreace a sport), je funkce výroby a tudíž možnosti pracovních příležitostí v tomto 
oboru značně redukována. Blízkost větších sídel a jejich dobrá dopravní dostupnost tento nedostatek 
částečně eliminuje. 
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F. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí  
F.I. Vyhodnocení vlivů územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní 

prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jak byla 
zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje 

Návrh územního plánu respektuje záměry platné územně plánovací dokumentace obce tj. 
ÚPSÚ včetně jeho změn. Již tento materiál dával řešenému území velký rozvojový potenciál, vymezil 
poměrně rozsáhlé rozvojové plochy především pro funkci bydlení (příměstského) a plochy rekreace – 
golfový areál se zázemím. Návrh územního plánu, protože některé záměry se již reálně připravují, tyto 
respektuje a navrhuje další, ne již tak plošně náročné záměry, které doplňují navrhovanou 
urbanistickou strukturu sídla. 

Plochy pro rozvoj bydlení jsou vymezovány mimo rozsah záplavového území řeky Labe a jeho 
aktivní zóny na východ a jihovýchod od stávající zástavby. Vyplňují prostor mezi stávající zástavbou a 
drobnou vodotečí, která rozděluje stávající zorněné plochy ležící mezi sídlem a bývalým popílkovištěm. 
Tato vodoteč tvoří také hranici mezi navrhovanými plochami pro bydlení a plochami rekreace resp. 
zeleně. 

Významnou funkcí řešeného území je rekreace, její specifická forma – golf. Pro tuto funkci již 
byla rekultivována horní plocha popílkoviště. Záměrem je vybudovat na jeho severozápadním okraji 
reprezentativní zázemí, které nabídne návštěvníkům v části vymezené jako komerční občanské 
vybavení celou řadu služeb. Nebude chybět dostatečná kapacita ploch pro dopravu v klidu a plocha 
pro heliport a doplňkové aktivity sportovního charakteru. Záměrem je i částečné využití svahů 
popílkoviště, kde by rozptýlené v zeleni mohly vyrůst i přírodním poměrům přizpůsobené formy 
rodinných domů. Kolem popílkoviště, tj. podél jeho západní a jižní paty, je uvažováno s rozšířením 
golfového areálu, vybudování druhého golfového hřiště, které bude z kú. Dřítče pokračovat dále 
východním směrem na katastry Dražkova a Bohumilče. 

 
Návrh územního plánu počítá s rozšířením ploch zeleně, které budou využívat především 

obyvatelé vlastního sídla. Tyto plochy jsou vymezeny východně od navrhovaných obytných ploch a 
vyplňují plochu až k navrhovaným plochám pro rozšíření golfu. Plochy budou sloužit denní rekreaci 
obyvatel. V této lokalitě je záměr na vybudování vodní plochy, která zvýší možnosti využití této lokality 
v letním a za příznivých klimatickým podmínek i zimním období.  

 
Na východním okraji sídla je v návaznosti na stávající sportovní areál navrhováno jeho 

rozšíření. 
 
Návrh územního plánu nenavrhuje kromě ploch navazujících na golfový areál konkrétní plochy 

pro rozvoj občanského vybavení. Je ovšem nutné zdůraznit, že navrhované plochy bydlení umožní 
takový nárůst počtu obyvatel, který si rozšíření nabídky zařízení občanského vybavení jistě vyžádá. 
Proto jsou funkční regulativy jak pro obytné tak smíšené plochy nastaveny tak, aby taková zařízení 
v těchto plochách mohla vznikat. Nabídka těchto zařízení bude v úrovni základních potřeb obyvatel 
sídla, za vyšším občanským vybavením budou obyvatelé vyjíždět do blízkých větších sídel. 

 
Dříteč leží na komunikacích III. třídy a velmi dobře dopravně napojena na okolní větší sídla. 

Navrhovaná komunikace R35, která bude sice trasována mimo řešené ale v kontaktním území, zvýší 
akční rádius tohoto území, protože kvalita dopravního napojení bude výrazně komfortnější. Územní 
plán navrhuje systém stezek pro pěší a cyklisty (možnost i pro bruslaře), který zapojí řešené území do 
systému těchto zařízení propojujícího širšího území (Hradec Králové – Pardubice) 

Návrh územního plánu neumisťuje do řešeného území žádnou aktivitu, která by znamenala 
zhoršení životního prostředí ve smyslu nových zdrojů znečištění ovzduší, vod apod. Prostor bývalého 
popílkoviště bude nadále rekultivován, zeleň na jeho svazích bude zkvalitňována. Navrhované aktivity 
(golf) nejsou z hlediska ekologické stability území snížením jeho kvality. 

Územní plán vymezil skladebné části územního systému ekologické stability. Chráněna je 
především niva řeky Labe, které je evropsky významnou lokalitou a nadregionálním biokoridorem. 
Chráněny jsou jeho břehové porosty a navazující plochy trvalých travních porostů. 
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Rozvoj sídla nebude závislý na rozvoji výrobních aktivit. Ty budou v sídle zastoupeny minimálně. 
Respektován je stávající zemědělský areál ležící severozápadně od sídla. Respektovány jsou stávající 
ekonomické (podnikatelské) aktivity v sídle, které ale vzhledem ke svému charakteru nejsou 
vymezovány samostatnou funkční plochou, ale jsou součástí smíšených a obytných ploch. Územní 
plán vnáší do řešeného území novou výrobní aktivitu – plochy výroby a skladování se specifickým 
využitím. Jedná se o plochy, které umožňují na těchto lokalitách umisťovat zařízení pro výrobu 
elektrické energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaická elektrárna, bioplynová stanice). S lokalizací 
fotovoltaické elektrárny je uvažováno na horní ploše popílkoviště v severní části řešeného území. Pro 
bioplynovou stanici je vymezena plocha severně od sídla, západně od komunikace vedoucí na sever 
do Bukoviny nad Labem a dále až do Hradce Králové. Tyto aktivity nepřinesou obci ale téměř žádné 
nové pracovní příležitosti. Vlivem svých činností by neměly negativně ovlivňovat životní prostředí. 

  I do budoucna, pokud budou v sídle vznikat podnikatelské aktivity, vždy by měly být takového 
charakteru, aby vlivem svých činností negativně neovlivňovaly sousední obytné plochy. Hlavní funkcí 
Dřítče do budoucna bude především bydlení a sportovně rekreační aktivity. Lze předpokládat, že 
v sídle nebude dostatek pracovních příležitostí pro obyvatele. Ti budou využívat nabídky okolních 
větších sídel, kam budou za prací vyjíždět. 

Sociální pilíř 

Územní plán vytváří nadstandardní podmínky pro rozvoj bydlení. Záměr na rozsáhlou výstavbu 
rodinných domů na východním okraji sídla je sledován dlouhodobě a systematicky je připravován. 
Zájem o bydlení v řešeném území je poměrně velký díky dobrému dopravnímu spojení (sídlo leží mezi 
dvěma jádry aglomerace), díky nové aktivitě – golfu, která přináší do území nový podnět. Velký a 
prudký nárůst počtu obyvatel by ale mohl způsobit v obci značné sociální problémy - sžívání obyvatel 
dlouhodobě žijících v obci s novými obyvateli. Proto bude poměrně zásadní úkol pro představitele 
obce, aby nová zástavby vznikala postupnými kroky (po etapách v ucelených lokalitách), aby nárůst 
počtu obyvatel nebyl skokem, ale postupný. 

Problémem se může stát i sousedství nově budovaných lokalit bydlení pro klienty golfového 
areálu s obyvateli, kteří si Dříteč vyberou pro své trvalé bydlení. Nároky na kvalitu a obytné prostředí 
mohou být rozdílné. 

Ekonomický pilíř 

Územní plán zachovává podmínky pro stávající výrobní aktivity v řešeném území. Jedná se 
především o areály s převládající zemědělskou výrobou. Podmínky využití ploch stanovené územním 
plánem umožňují lokalizaci drobných řemeslných provozů bez negativních vlivů na životní a obytné 
prostředí, služeb a staveb a zařízení občanského vybavení v rámci ostatních ploch v zastavěném 
území resp. v zastavitelných plochách. Nicméně lze konstatovat, že územní plán vytváří podmínky 
k tomu, aby ekonomický pilíř udržitelného rozvoje si alespoň zachoval stávající úroveň resp. ve 
stávajícím rámci byl umožněn jeho kvalitativní pozitivní vývoj (vnitřní regenerace areálů). Dříteč 
historicky neměla a do budoucna ani nebude mít ambice rozvíjet v řešeném území významné výrobní 
aktivity. Sídlo si i do budoucna zachová převažující funkci bydlení, v současné době významně posiluje 
funkce specifické rekreace a s ní související občanské vybavení. 

Enviromentální pilíř  

Územní plán chrání přírodní hodnoty řešeného území. Především nadregionální biokoridor 
vázaný na řeku Labe. Vymezuje plochy s ochranným režimem pro skladebné části územního systému 
ekologické stability. Poměrně intenzivně zemědělsky využívané plochy doplňuje liniemi doprovodné 
zeleně. Významně ke zkvalitnění přírodních podmínek v řešeném území přispěla i rekultivace jednoho 
ze dvou popílkovišť, které dnes slouží jako golfové hřiště. Případné rozšíření tohoto areálu na přilehlé 
plochy zvýší retenční schopnost krajiny – bude se jednat o trvale zatravněné plochy se skupinovou a 
soliterní zelení. 

Územní plán vytváří podmínky pro jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje území. Sociální pilíř 
významně převyšuje pilíř ekonomický. Ten nemá v řešeném území historický základ a územní plán se 
snaží zachovat takové podmínky, aby zůstal alespoň na stávající úrovni. Pilíř environmentální má 
v řešeném území pozitivní vývoj. Jeho dynamičnost zdaleka nedosahuje úrovně sociálního pilíře, 
neboť se jedná o  časově náročný proces, který se pozitivně projeví v řešeném území mnohem 
později. 
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F.II. Shrnutí přínosu zásad územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení zjištěným 
rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného území a 
předpokládaným ohrožením podmínek života generací  budoucích 
Jak bylo konstatováno výše, územní plán vytváří podmínky pro velmi dynamický rozvoj řešeného 

území. Dříteč bude mít potenciál být velice atraktivní destinací. Tato stránka však přináší i mnohá 
rizika, která byla popsána výše. Velmi významně může ovlivnit budoucí tvář řešeného území 
především práce samosprávy, která bude rozhodovat o konkrétních záměrech a bude nucena 
reagovat na situace, které postupem času nastanou. Územní plán stanovil zásady urbanistické 
koncepce, stanovil funkční a prostorové regulativy funkčních ploch, které by nástroji územního 
plánování měly zajistit vyvážený a harmonický život v řešeném území. Dávají však také do určité míry 
možnost variability, aby bylo možno reagovat na nové potřeby a požadavky.  




