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Obec Ráby 

 
č. usnesení: ............    v  Rábech dne ................................. 

 
 
 
 
 

Územní plán Ráby 
 
Zastupitelstvo obce Ráby jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 
5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
„stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4 
stavebního zákona v souladu s ust. § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
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A - Územní plán 
 
 
Úvodní údaje  

 
Název obce : Ráby 
Okres : Pardubice 
Objednatel akce :  Obec Ráby 
Pořizovatel akce : Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta,  
  p. Eva Švecová  
Zpracovatel akce :  Ing. arch. Petr Kopecký 
   A – PROJEKT, Jiráskova 1275, 530 02 Pardubice 
Datum zpracování :   Zadání územního plánu – prosinec 2011 
  Doplňující průzkumy a rozbory, návrh ÚP – červenec 
  2012 
  Upravený návrh (po společném jednání) – prosinec  
  2013 
  Upravený návrh (po veřejném jednání) – březen 2014 
  Územní plán (čistopis) – srpen 2014 
 
 
 
 

1 vymezení zastavěného území 
 

(1) Zastavěné území obce bylo vymezeno v grafické části územního plánu (výkres  
základního členění území, hlavní výkres, výkres koncepce technické infrastruktury - 
vodní hospodářství, výkres koncepce technické infrastruktury - energetika, 
telekomunikace a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací) v souladu 
se Stavebním zákonem v platném znění. Vychází z hranice stanovené v platném 
územním plánu a hranice intravilánu vymezené k 1. 9. 1966, které byly aktualizovány 
dle současného stavu v území v době zpracování ÚP k 1. 8. 2014.   

 
(2) Řešené území je vymezeno správním územím obce Ráby, které tvoří katastrální 
území Ráby o celkové rozloze 237,00 ha.    
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2 základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho 
hodnot 

 
Zásady celkové koncepce rozvoje obce 

 
(3) Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech 
přírodních a civilizačních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na územní 
plánování v řešeném území. 
 
(4) Návrh ÚP respektuje urbanistickou strukturu v obci – rozsáhlejší lokality pro rozvoj 
výstavby jsou situovány v okrajových částech obce.  
 
 
Hlavní cíle rozvoje 
 
(5) Pro udržitelný rozvoj sídla je v návrhu územního plánu uvažováno především 
s dostatečným rozsahem ploch bydlení – v rodinných domech – venkovského (BV – 
lokalita č. Z3), ploch smíšených obytných – venkovských (SV – lokality č. Z4, Z5 a 
Z9),  ploch občanského vybavení – tělovýchovného a sportovního zařízení (OS – 
lokalita č. Z1) a ploch občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM – 
lokality Z2, Z6, Z7 a Z8). Pro možnost umístění drobného zařízení občanského 
vybavení jsou stanoveny funkční regulativy jednotlivých funkčních plochách. 
 
(6) Je třeba doplnit technickou infrastrukturu do navrhovaných ploch změn. 

 
 

Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot 
 

(7) Koncepce rozvoje zohledňuje přírodní hodnoty v území, především prvky ÚSES, 
systém sídelní zeleně, lesní plochy, vodní plochy a toky. 
 
(8) Návrh územního plánu respektuje kulturní hodnoty území, především objekty 
evidované v seznamu nemovitých kulturních památek, památky místního významu a 
příslušnost řešeného území do území s archeologickými nálezy. 
 
(9) Koncepce rozvoje řešeného území je limitována přítomností ochranných pásem. 
Jejich výčet je uveden v části B 9.17 Odůvodnění územního plánu.  
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3 urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, 
ploch přestavby a systému sídelní zeleně 
 

(10) Urbanistický návrh se orientoval především na vytvoření dostatečné rezervy pro 
bytovou výstavbu v rámci funkčních ploch bydlení – v rodinných domech – městské a 
příměstské a bydlení - v rodinných domech - venkovské, vyhodnocení občanské 
vybavenosti, dobudování technické infrastruktury, zařazení požadavků z nadřazené 
dokumentace (především ZÚR Pardubického kraje) a funkční řešení celé plochy 
řešeného území obce. 
 
(11) Urbanistická koncepce vychází především ze stávajícího aktuálního charakteru 
sídla (vlastní obec s novější obytnou zástavbou příměstského charakteru, 
severovýchodní část obce – Podhůří – původní zástavba venkovského charakteru 
s příměsí nové obytné zástavby příměstského charakteru a s plochami 
zahrádkářských kolonií), požadavků obce. Rovněž je nutné vycházet z platného 
územního plánu a kontinuálně na něj navázat. 
 
(12) Při splnění regulativů uvedených v textové části a podmínek stavebního zákona 
vč. navazujících vyhlášek je možno v jednotlivých případech stavby realizovat i mimo 
návrhové plochy (např. v prolukách, větších zahradách, apod.) v rámci příslušných 
ploch s rozdílným způsobem využití. Nové stavby pro bydlení budou charakterem 
svého řešení navazovat na převládající charakter okolní stávající zástavby (hmotové 
řešení staveb, podlažnost, převažující typ zastřešení apod.), stavby v prolukách 
budou respektovat stávající uliční a stavební linie. Urbanistické zastavovací podmínky 
(dopravní napojení, umístění objektů, atd.) případné nové zástavby ve větších 
nezastavěných plochách budou řešeny individuálně dle konkrétních aktuálních 
podmínek,  případně zadáním územní studie. 
 
(13) V řešeném území jsou navrženy plochy pro bydlení v rámci ploch bydlení – 
v rodinných domech – venkovských, ploch bydlení smíšeného – venkovského, plochy 
občanského vybavení – tělovýchovného a sportovního zařízení a plochy občanského 
vybavení – komerční zařízení malá a střední.  
 
(14) Pro rozvoj ploch bydlení – v rodinných domech – venkovského je vymezena 
následující plocha:  
- zastavitelné plocha…   Z3   
pro rozvoj ploch smíšených obytných – venkovských jsou vymezeny následující 
plochy:  
- zastavitelné plochy…   Z4, Z5 a Z9   
- plocha přestavby…   P1 
 
(15) Pro rozvoj ploch občanského vybavení – tělovýchovného a sportovního zařízení 
je vymezeny následující plocha (včetně pásu ochranné a izolační zeleně při západní 
straně):  
- zastavitelná plocha…   Z1 
 
(16) Pro rozvoj ploch občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední jsou 
určeny plochy: 
- zastavitelná plocha…   Z2, Z6, Z7 a Z8  
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(17) Pro rozvoj drobné výroby a podnikatelských aktivit menšího rozsahu, nerušících 
nad míru přípustnou (viz kap.A6) bytovou zástavbu jsou v rámci funkční regulace 
vytvořeny podmínky pro situování těchto činností uvnitř stávající zástavby. Jelikož 
spektrum výrobních a podnikatelských činností může být značně široké, jejich vliv na 
okolní zástavbu bude možno posuzovat samostatně až v době přípravy realizace. 
 
(18) Komunikační kostra urbanistického návrhu je stabilizovaná a zůstane 
zachována i do budoucna. Návrhové plochy budou napojeny prostřednictvím 
stávajících komunikací. V návrhu se předpokládá v rámci větších návrhových ploch 
doplnění sítě místních obslužných komunikací (navržené nejlépe jako zklidněné 
zóny), které navazují na stávající místní komunikace (podrobněji viz část 4.).  

 

(19) Systém sídelní zeleně zůstává zachován, tzn. převážně volně rozptýlená 
vysoká zeleň po celé ploše obce, aleje podél komunikací, vodotečí a na plochách 
veřejného prostranství.  
 
(20) Územní plán respektuje plochy lesních porostů v řešeném území a vymezuje je 
jako funkční plochy lesa, přičemž je respektováno ochranné pásmo lesa.  

 
(21) Vymezení funkčních ploch přírodní krajinné zeleně vychází z vymezení 
skladebných částí systému ekologické stability, který respektuje zásady generelu 
místního SES z aktualizovaných ÚAP. 
 
(22) V územním plánu jsou vymezeny následující rozvojové plochy:  

 

- plochy zastavitelné (návrhové) 
 

 

Z1 zastavitelná plocha „jižní okraj obce“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
5,1687 ha 
 
plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení  
 
lokalita na jižním okraji obce, jižně areálu ústavu sociální péče 
v návaznosti na stávající plochy sportovního vybavení, jižně 
komunikace III/2984 na Kunětice 
 
- lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající komunikace třetí 

třídy při severním okraji lokality 
- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí 

(vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 
- v západním okraji lokality je nutno realizovat pás ochranné a 

izolační zeleně, který je součástí lokality  
- ve střední části lokality je nutno respektovat trasu a OP 

vrchního elektrického vedení, ve východním okraji trasy a OP 
vodovodů 

- v lokalitě je nutno vymezit plochu veřejného prostranství v 
rozsahu dle platné legislativy (o minimální rozloze 0,2585 ha) 

- pro lokalitu je nutno zpracovat územní studii nebo vyšší stupeň 
PD (viz dále kap. 11) 
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Z2 zastavitelná plocha „jihovýchodní okraj katastru, při cyklistické stezce“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
0,0150 ha 
 
plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední  
 
lokalita při jihovýchodním okraji katastru obce, při západní straně 
cyklistické stezky  
 
- lokalitu je možno dopravně obsloužit z komunikace III/2984 na 

Kunětice severně lokality 
- eventuální inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy 

v okolí (vodovod, kanalizace, elektrorozvody, plynovod) nebo 
vzhledem k minimálnímu rozsahu řešit individuálně  

 
 

 
 

 

Z3 zastavitelná plocha „Nová Ohrada – východní okraj obce“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
16,3306 ha 
 
plochy bydlení – v rodinných domech – venkovského  
 
plocha při východním okraji stávající zástavby obce, za tokem 
Rábského odpadu 
 
- lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající komunikace třetí 

třídy III/2984 při jižním okraji lokality, počet vjezdů je nutno 
minimalizovat 

- inženýrské sítě je možno prodloužit ze stávajících tras v okolí 
(vodovod, kanalizace, plynovod) 

- pro napojení na kanalizační systém obce je nutné provést 
intenzifikaci ČOV 

- pro zásobování lokality elektrickou energií bude nutno 
vybudovat 2 nové trafostanice a kabelové rozvody 

- v západním a jihovýchodním okraji lokality je nutno respektovat 
trasu a OP vrchního elektrického vedení, ve východní části 
lokality trasy a OP vodovodů, v severní části trasu a OP 
plynovodů, v jižním okraji OP Komunikace třetí třídy 

- v severním okraji je nutno respektovat podmínky stanovené v 
místě krajinného rázu Kunětická Hora, krajinného celku 
Bohdanečsko, v celé lokalitě je nutno respektovat podmínky 
OP Kunětická Hora. 

- v lokalitě je nutno vymezit plochu veřejného prostranství v 
rozsahu dle platné legislativy (o minimální rozloze 0,8165 ha) 

- pro lokalitu je nutno zpracovat územní studii nebo vyšší stupeň 
PD (viz dále kap. 11) 
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Z4 zastavitelná plocha „Podhůří západ - severovýchodní okraj obce“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
1,8505 ha 
 
plochy smíšené obytné – venkovské  
 
plocha při severovýchodním okraji stávající zástavby obce, 
v ploše bývalé zahrádkářské kolonie, již oddělené parcely a  uliční 
prostory  
 
- lokalitu je možno dopravně napojit z místní komunikace při 

severozápadním okraji lokality  
- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí 

(vodovod, elektrorozvody, plynovod) 
- kanalizaci je třeba dobudovat v rámci celé části Podhůří a 

napojit na stávající stoky a intenzifikovanou ČOV v obci; do 
doby vybudování prodloužení kanalizace bude likvidace 
odpadních vod dočasně řešena prostřednictvím vyvážecích 
jímek 

 

 
 

Z5 zastavitelná plocha „Podhůří východ - severovýchodní okraj obce“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
3,6673 ha 
 
plochy smíšené obytné – venkovské  
 
plocha při severovýchodním okraji stávající zástavby obce, 
navazuje z východní strany na bývalou zahrádkářskou kolonii, je 
zpracovaná zastavovací studie na oddělení jednotlivých parcel,  
uličních prostorů a veřejného prostoru v severní části lokality  
 
- lokalitu je možno dopravně napojit z místní komunikace při 

severním okraji lokality  
- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí 

(vodovod, plynovod) 
- pro zásobování lokality elektrickou energií bude nutno 

vybudovat novou trafostanici a kabelové rozvody 
- kanalizaci je třeba dobudovat v rámci celé části Podhůří a 

napojit na stávající stoky a intenzifikovanou ČOV v obci; do 
doby vybudování prodloužení kanalizace bude likvidace 
odpadních vod dočasně řešena prostřednictvím vyvážecích 
jímek 

- v lokalitě je nutno vymezit plochu veřejného prostranství v 
rozsahu dle platné legislativy (o minimální rozloze 0,1834 ha) 

- pro lokalitu je nutno zpracovat územní studii nebo vyšší stupeň 
PD (viz dále kap. 11) 

- v jihozápadním a východním okraji lokality je nutno respektovat 
OP lesa, ve střední části trasu a OP plynovodu a 
v severozápadním okraji trasu a OP komunikačního vedení 
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Z6 zastavitelná plocha „severní okraj katastru obce – pod Kunětickou Horou“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
0,1865 ha 
 
občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední , dle 
vlastníka uvažován pro vybudování regionální turistické 
informační kanceláře  
 
lokalita v severním okraji katastru obce, západně komunikace 
III/2985 na Němčice, prostor navazující na parkoviště pod 
Kunětickou Horou 
 
- lokalitu je možno dopravně napojit z přilehlé účelové 

komunikace při severním okraji lokality   
- inženýrské sítě je možno napojit prodloužením stávajících tras 

v okolí (vodovod, elektrorozvody, plynovod) 
- likvidaci splaškových a dešťových vod nutno řešit individuálně, 

ev. celou lokalitu napojit stokou na kanalizaci v obci 
- v lokalitě je nutno respektovat podmínky památkové péče, 

které budou individuálně stanoveny 
- v lokalitě je nutno respektovat OP lesa 
 
 

 
 

 

Z7 zastavitelná plocha „severní okraj katastru obce – pod Kunětickou Horou“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
0,2400 ha 
 
občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední   
 
lokalita v severním okraji katastru obce, západně komunikace 
III/2985 na Němčice, prostor navazující na stávající areál 
restaurací ze západní strany 
 
- lokalitu je možno dopravně napojit z přilehlé účelové 

komunikace při jižním, ev. severním okraji lokality   
- inženýrské sítě je možno napojit prodloužením stávajících tras 

v okolí (vodovod, elektrorozvody, plynovod) 
- likvidaci splaškových a dešťových vod nutno řešit individuálně, 

ev. celou lokalitu napojit stokou na kanalizaci v obci 
- v lokalitě je nutno respektovat podmínky památkové péče, 

které budou individuálně stanoveny 
- v jižní části lokality je nutno respektovat OP lesa, ve střední 
části trasu a OP vodovodů 

- jihozápadní část lokality zasahuje do zóny havarijního 
plánování (VTL plynovod) 
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Z8 zastavitelná plocha „severní okraj katastru obce – pod Kunětickou Horou“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
0,52922 ha 
 
občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední, 
vlastníkem uvažován pro výstavbu rodinného penzionu, na který 
je zpracována studie 
  
lokalita v severním okraji katastru obce, západně komunikace 
III/2985 na Němčice, prostor navazující na stávající areál 
restaurací ze severní strany 
 
- lokalitu je možno dopravně napojit z přilehlé účelové 

komunikace při jižním, ev. severním okraji lokality   
- inženýrské sítě je možno napojit prodloužením stávajících tras 

v okolí (vodovod, elektrorozvody, plynovod) 
- likvidaci splaškových a dešťových vod nutno řešit individuálně, 

ev. celou lokalitu napojit stokou na kanalizaci v obci 
- v lokalitě je nutno respektovat podmínky památkové péče, 

které budou individuálně stanoveny 
- v západní části lokality je nutno respektovat OP lesa, v západní  
části trasy a OP vodovodů a plynovodu, v jižní a střední části 
trasy a OP telekomunikačního vedení 

- západní část lokality zasahuje do EVL Kunětická Hora 
(NATURA 2000) 

- lokalita spadá do místa krajinného rázu Kunětická Hora -
krajinný celek Bohdanečsko, východní okraj do pásma oblasti 
národní kulturní památky 

- západní část lokality zasahuje do zóny havarijního plánování 
(VTL plynovod) 

- jakýkoliv konkrétní záměr v ploše Z8 podléhá ustanovení § 45i 
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a je pro 
něj tedy nutné vyžádat si před jeho realizací samostatné 
stanovisko dle zmiňovaného paragrafu 
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Z9 zastavitelná plocha „Podhůří západ - severovýchodní okraj obce“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
0,6178 ha 
 
plochy smíšené obytné – venkovské  
 
plocha při severovýchodním okraji stávající zástavby obce, 
v návaznosti na stávající novou zástavbu  
 
- lokalitu je možno dopravně napojit z místní komunikace při 

jihovýchodním okraji lokality  
- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí 

(vodovod, elektrorozvody, plynovod) 
- kanalizaci je třeba dobudovat v rámci celé části Podhůří a 

napojit na stávající stoky a intenzifikovanou ČOV v obci; do 
doby vybudování prodloužení kanalizace bude likvidace 
odpadních vod dočasně řešena prostřednictvím vyvážecích 
jímek 

 
 
 

 
 

- plochy přestavby 
 

 

P1 plocha přestavby „Podhůří západ - severovýchodní okraj obce“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
0,1600 ha 
 
plochy smíšené obytné – venkovské  
 
plocha při severovýchodním okraji stávající zástavby obce, bývalá 
bažantnice  
 
- lokalitu je možno dopravně napojit z místní komunikace při 

severním okraji lokality  
- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí 

(vodovod, elektrorozvody, plynovod) 
- kanalizaci je třeba dobudovat v rámci celé části Podhůří a 

napojit na stávající stoky a intenzifikovanou ČOV v obci; do 
doby vybudování prodloužení kanalizace bude likvidace 
odpadních vod dočasně řešena prostřednictvím vyvážecích 
jímek 

- v lokalitě je individuálně stanoven koeficient zastavění na 15% 
z důvodu návaznosti nadregionálního biokoridoru K74  

 

 
 
Celkově je navrženo 29,1655 ha nových ploch převážně pro plochy bydlení – 
v rodinných domech – venkovské, smíšené obytné venkovské a občanské vybavení – 
komerční zařízení malá a střední. To vytváří dostatečné možnosti pro současnost i 
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rezervu do budoucnosti. Vlastní realizace bude záviset na vyřešení vlastnických 
vztahů, ekonomických možnostech investorů a v neposlední řadě zabezpečení 
rozšíření inženýrských sítí a dopravní obsluhy pro navrhované plochy, a proto se 
předpokládá realizace jen části navrhovaných ploch.   

 
 
 
 

4 koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její 
umísťování 

 
4.1 Dopravní infrastruktura  

 
Silniční doprava 

 
(23) Respektovat stávající plochy silnic (dopravní infrastruktury), umožňující průchod 
komunikace III. třídy (silnice č. 2984, 2985 a 2987) a stabilizované plochy místních 
komunikací (veřejných prostranství). 
 
(24) Je třeba upravit obslužnou komunikaci v Podhůří tak, aby umožňovala 
bezproblémovou celoroční obsluhu stávající zástavby a umožnila výstavbu 
v rozvojových obytných plochách Z4 a Z5. 
 
(25) Při napojování nových rozvojových ploch bude minimalizován počet vjezdů. 
Dopravní napojení nových zastavitelných ploch bude realizováno prostřednictvím 
místních komunikací nebo sítě silnic nižších tříd, s „kmenovým“ napojením na hlavní 
silnici.   
 
Pěší a cyklisté 

 
(26) Jednostranné, příp. oboustranné chodníky pro pěší a cyklisty vybudovat v 
rozsahu zastavěného území podél komunikací III. tř., ev. místních komunikací.  Další 
chodníky pro pěší budou případně budovány v souvislosti s postupným zastavěním 
některých lokalit obytnou zástavbou. 
 
(27) Do návrhu ÚP je zařazen návrh nové místní cyklostezky mezi severním okrajem 
obce a areálem restaurací a parkoviště pod Kunětickou Horou, vedený po východní 
straně komunikace III/2985. 
 
(28) Respektovat evropský úsek cyklotrasy č. 24/5 Pardubice – Vysoká n. Labem a  
regionální cyklostezky č. 4124 Brozany – Ráby – Němčice a č. 4125 Kunětice – 
Němčice. 
 
Doprava v klidu 

 
(29) Pro (zejména nově budované) podnikatelské aktivity a občanskou vybavenost 
je nutné zajistit potřebný počet parkovacích stání pro pracovníky i zákazníky, a to 
nejlépe na vlastních pozemcích.  
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4.2 Technická infrastruktura  

4.2.1 Vodovod 
 

(30) Technické řešení vyhovuje i pro budoucí rozvoj obce. Je nutné počítat s běžnou 
údržbou a provozními opatřeními.  
 
(31) Do míst nové výstavby je možné průběžně prodlužovat řady a doplňovat nové 
přípojky.  
 

4.2.2 Kanalizace 
 

(32) Kapacitou a konstrukčním uspořádáním stávající jednotná kanalizace i ČOV 
vyhovují potřebám stávající obce (mimo oblast Podhůří).  
 
(33) Pro stávající zástavbu v oblasti Podhůří a nově navrhovanou obytnou zástavbu 
(zejména lokality Z3, Z4 a Z5) je nutné vybudovat prodloužení kanalizace a realizovat 
dle zpracované dokumentace intenzifikaci ČOV v obci. Dešťová voda bude 
vsakována systémovým zasakováním na stavebním pozemku jednoho každého RD. 
Do doby vybudování prodloužení kanalizace bude likvidace odpadních vod dočasně 
řešena prostřednictvím vyvážecích jímek. V rámci RD bude provedena stavební 
příprava pro systém kanalizace, která bude dokončena po navýšení kapacita ČOV. 

 

4.2.3 Elektrorozvody 
 

(34) Napájení navrhovaných ploch z elektrorozvodné sítě je navrženo následujícím 
způsobem:  

 
Lokalita  Z1 
Napájení je možno realizovat ze stávajícího vedení z TS č. 1139 do sportovního 
areálu. 
 
Lokalita Z2  
Napájení je možno zajistit ze stávajícího kabelu pro sportovní areál, konkrétně ze 
skříně SR u sportovního areálu. 
 
Lokality Z3  
Navrhovaná lokalita bude dle podmínek ČEZ a.s. distribuce připojena z nového 
zařízení distribuční soustavy, tzn. že připojení bude provedeno z důvodu možné 
etapizace ze dvou nových transformačních stanic 35/0,4 kV. Nové TS budou na 
stávající vedení 35 kV napojeny zemní kabelovou přípojkou provedenou 
z vyměřeného podpěrného bodu. Nové trafostanice TS1 a TS2 35/0,4 kV budou 
kabelové kompaktní pro jedno trafo do 1 x 630 k VA. Napojení jednotlivých RD bude 
provedeno zemním kabelovým vedením 0,4 kV; hlavní přípojkové skříně budou 
umístěny na hranice pozemků odběratelů, v pilířích v oplocení. Stanoviskem dle ČEZ 
a.s. distribuce je rezervován příkon pro jedno odběrové místo ve výši 3x25 A. 
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Lokalita Z4  
Napájení je možno zajistit ze stávající distribuční rozvodné soustavy NN, konkrétně 
z venkovního vedení. Vlastní rozvod pro nové RD je zemním kabelovým vedením 0,4 
kV. 
 
Lokalita Z5  
Realizace výstavby v lokalitě předpokládá výstavbu nové transformační stanice 35/0,4 
kV. Nová trafostanice bude připojena zemním kabelem 35 kV ze stávající venkovní 
přípojky 35 kV pro TS č. 291 Kunětická Hora. Kabel 35 kV pro novou TS bude položen 
souběžně se stávajícím kabelem 0,4 kV, který zásobuje Staré Podhůří. Vlastní TS 
35/0,4 kV bude kompaktní, kabelová pro jedno trafo do 1 x 630 kVA. Z TS se provede 
kabelový rozvod 0,4 kV pro jednotlivé RD, který bude řešen tak, aby většina RD měla 
zajištěno oboustranné napájení. 
 
Lokality Z6, Z7, Z8  
Napájení bude řešeno ze stávajícího kabelového vedení 0,4 kV, konkrétně ze 
stávajícího kabelu, který je položen z TS č. 921 do hospody po Kunětickou Horou. 
 
Lokalita Z9, P1  
Napájení je možno zajistit ze stávající distribuční rozvodné soustavy NN, buď ze 
stávajícího venkovního vedení (vede podél komunikace kolem Kunětické Hory) nebo 
ze stávajícího kabelového rozvodu pro nové RD na jižním svahu Kunětické Hory. 
 
 
Veřejné venkovní osvětlení 

 
(35) Součástí nové výstavby bude veřejné osvětlení nových komunikací a veřejných 
ploch pro RD a další objekty. Nové osvětlovací stožáry připojit na stávající rozvod v.o. 
v obci nebo vybudovat nový napájecí bod (lokality Z1 a Z5).  
 

4.2.4 Spoje  
 

(36) Nové objekty budou připojovány v návaznosti na stávající síť podle poptávky po 
telekomunikačních službách. 
 

4.2.5 Plynovody  
  

(37) V zastavěném území jsou provedeny NTL a STL rozvody; ty jsou kapacitně 
dostačující pro navrhovaný rozvoj zástavby a v případě potřeby mohou být 
doplňovány novými řady a přípojkami. 

 
 

4.3 Občanské vybavení  
 

(38) Rozvoj v oblasti občanské vybavenosti je možný v rámci stávajících funkčních 
ploch bydlení nebo občanské vybavenosti, a to při splnění regulačních a hygienických 
podmínek.   
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4.4 Veřejná prostranství  
 

(39) Stávající veřejná prostranství užívaná ve veřejném zájmu jsou samostatně 
vymezena ve střední části obce i v ostatních částech zastavěného území jako veřejné 
uliční prostory.  
 
(40) V souladu s platnou legislativou je v plochách bydlení, rekreace, občanského 
vybavení nebo smíšené obytné se zastavitelnou plochou překračující rozlohu 2 ha, 
tedy návrhových plochách Z1, Z3 a Z5 stanoveno vymezení veřejného prostoru o 
minimální rozloze:  Z1  0,2585 ha, Z3 0,8165 ha a Z5 0,1834 ha.  

 
 
 
 

5 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 
 

5.1 Koncepce uspořádání krajiny 
 

(41) S ohledem na přírodní potenciál řešeného území nebudou ve volné krajině 
navrhovány žádné plochy a stavby; navrhovaná zastavitelná území rozšiřují stávající 
zastavěná území.  
 
(42) Pro udržení a posílení ekologické stability území je do ÚP zapracován územní 
systém ekologické stability (ÚSES). 
 
(43) K dotčení ochranného pásma lesa umístěním stavby nebo jiným využitím území 
musí být vyžádán souhlas orgánu státní správy lesů (zejména lokality Z5, Z6, Z7 a 
Z8).   
 
(44) Podél vodních toků musí být umožněno správci toku užívat pozemky sousedící 
s korytem toku v šířce do 8 m od břehové čáry u významného vodního toku, resp. 6 m 
u drobného vodního toku. Tyto prostory nesmí být zastavovány. 
 
 
5.2 Územní systém ekologické stability – ÚSES  

 
(45) Územní plán vymezuje v řešeném území následující prvky ÚSES (biokoridory, 
biocentra), které jsou součástí hlavního a koordinačního výkresu:  

 
- nadregionální biokoridory - osy nadregionálních biokoridorů, jejichž funkčnost  
 je nutno zajistit: 
 NRBK K74 – Bohdaneč – Uhersko, osa v šířce minimálně 40 m  
 NRBK K73 – Bohdaneč - Vysoké Chvojno, nivní osa v šířce minimálně 50 m  
 
-  regionální biocentra - funkční: 
 RBC 1758 – „Kuněticko“  
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-  lokální biokoridor částečně funkční:  
 LBK 177  
- lokální biokoridor, jehož funkčnost je nutno zajistit: 
 LBK   RBC1758 →LBC90  
 

(46) Vzhledem k tomu, že trasa NRBK K74 vede částečně přes zastavěné území 
obce, kde v současné době již nelze vytvořit koridor pro průchod biokoridoru, je trasa 
NRBK K74 přerušena v místě zástavby. Lokální biokoridor mezi RBC1758 a LBC90 
v severovýchodním okraji řešeného území je posílen na parametry nadregionálního  
biokoridoru (šíře 40 m) s předpokladem jeho budoucí změny na nadregionální 
biokoridor (viz Odůvodnění ÚP).  

 
 

5.3 Ochrana před povodněmi  
 

(47) V jižní a východní části řešeného území je vyhlášeno záplavové území řeky 
Labe. Hranice Q100 a aktivní zóny je vyznačena ve výkresové části. V tomto prostoru 
byla vybudována ochranná hrázka (suchý poldr), a proto hranice nezasahuje do 
zastavitelného ani zastavěného území.  

 
(48) V plochách zakresleného stanoveného záplavového území (Q100) a aktivní zóny 
je nutno dodržovat režimy v nich stanovené a tyto prostory nesmí být zastavovány. 
 
 
 
 
6 stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 

využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), 
pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného 
využití, popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití 
těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, 
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu  

 
(49) Celé řešené území je rozčleněno do ploch podle převládajících funkcí. 
V řešeném území byly vyznačeny následující plochy s různým způsobem využití: 
 
■ plochy bydlení :   - v bytových domech  (BH) 

 - v rodinných domech - městské a příměstské (BI) 

- v rodinných domech – venkovské (BV) 

■ plochy rekreace:   - plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) 

  - zahrádkářské osady (RZ) 

■ plochy občanského vybavení:   - veřejná infrastruktura  (OV) 

    - komerční zařízení malá a střední  (OM) 

    - tělovýchovná a sportovní zařízení  (OS) 

    - se specifickým využitím (OX) 
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■ plochy veřejných prostranství:  - veřejná prostranství (PV) 

  - veřejná zeleň  (ZV) 

■ plochy smíšené obytné:   - venkovské (SV) 

■ plochy dopravní infrastruktury:  - silniční  (DS) 

  - letecké (DL) 

■ plochy technické infrastruktury:  - inženýrské sítě  (TI) 

■ plochy výroby a skladování:  - drobná a řemeslná výroba (VD)          

   - zemědělská výroba  (VZ) 

■ plochy zeleně:   - ochranná a izolační (ZO) 

   - soukromé a vyhrazené (ZS) 

   - se specifickým využitím (ZX) 

■ plochy vodní a vodohospodářské  (W) 

■ plochy zemědělské  (NZ) 

■ plochy lesní  (NL) 

■ plochy přírodní  (NP)    

■ plochy smíšené nezastavěného území s indexy přírodní, rekreační nepobytová  a 

zemědělské (NSprz)   

■ plochy smíšené nezastavěného území s indexy přírodní, zemědělské (NSpz)   

 
(50) Dále uvedené podmínky využití ploch s různým způsobem využití platí pro 
rozvojové plochy (tj. zastavitelné a přestavbové plochy), tak pro stabilizované plochy 
(stávající zástavba) pro případy stavebních úprav.  
 
(51) Stavby, zařízení a využití neuvedená v přípustném nebo v nepřípustném využití 
posuzuje stavební úřad z hlediska konkrétních územních podmínek a v případě, že 
neshledá závažné střety, které by umístění požadované aktivity bránily, jsou 
považovány za přípustné.  
 
(52) Pro jednotlivé funkční plochy jsou stanoveny následující podmínky, regulující 
využití území v členění přípustné a nepřípustné využití: 
 
1. BH – plochy bydlení v bytových domech   

 
A – hlavní využití: 
plochy bytových domů se zázemím a s příměsí nerušících obslužných funkcí místního 
významu 

 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) stavby a plochy bydlení v bytových domech   
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2) obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou 
do 10 lůžek, služby a provozovny sloužící potřebám obyvatel území nerušící 
bydlení (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)  

3) drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel 
4) stavby a zařízení technické infrastruktury 
5) parkovací plochy sloužící obsluze území (osobní automobily resp. 

automobily do 3,5t) 
6) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území 

(osobní automobily resp. automobily do 3,5t) především na pozemcích 
bytových domů 

7) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
8) zeleň liniová a plošná 
9) stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu 
10) informační a propagační stavby 

 
nepřípustné : 

1) stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a 
obytné prostředí 

2) stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu 
4) stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními 

vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou 
3) stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů 
4) stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro 

velkoobchod 
5) vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla 
6) veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí 

překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve 
smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP) 

7) umisťování velkoplošných solárních, fotovoltaických a obdobných zařízení 
na všechny šikmé pohledově výrazné střechy v ochranném pásmu státního 
hradu Kunětická Hora  

8) stavby pro základnové stanice a anténní systémy mobilních operátorů. 
 

C - podmínky prostorového uspořádání: 
 
ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
• stavba bytového domu – max. 2 nadzemní podlaží s možným obytným 
podkrovím  
• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemní podlaží s 
možným využitým podkrovím 
 
ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  pro zastavitelná území  
• koeficient zastavění = max. 40% - je dán podílem celkové zastavěné plochy 
stavby hlavní a staveb doplňkových k celkové výměře stavebního pozemku  
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2. BI – plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské   
 

A – hlavní využití: 
plochy rodinných domů se zázemím s příměsí nerušících obslužných funkcí místního 
významu 
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) stavby a plochy bydlení v rodinných domech vč. doplňkových staveb a 

zahrad 
2) obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou 

do 10 lůžek, služby a provozovny sloužící potřebám obyvatel území nerušící 
bydlení (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)  

3) drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel 
4) odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití 
5) stavby a zařízení technické infrastruktury 
6) parkovací plochy sloužící obsluze území (osobní automobily resp. 

automobily do 3,5t) 
7) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území 

(osobní automobily resp. automobily do 3,5t) především na pozemcích 
rodinných domů 

8) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
9) zeleň liniová a plošná 
10) stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu 
11) informační, propagační a reklamní stavby 

 
nepřípustné : 

1) vícepodlažní obytné domy 
2) stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a 

obytné prostředí 
3) stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu 
4) stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními 

vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou 
5) stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů 
6) stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro 

velkoobchod 
7) vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla 
8) veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí 

překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve 
smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)  

9) umisťování velkoplošných solárních, fotovoltaických a obdobných zařízení 
na všechny šikmé pohledově výrazné střechy v ochranném pásmu státního 
hradu Kunětická Hora  

10) stavby pro základnové stanice a anténní systémy mobilních operátorů. 
 

C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba rodinného domu – max. 1 nadzemní podlaží s možným obytným 
podkrovím  
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• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 1 nadzemní podlaží s 
možným využitým podkrovím  

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  pro zastavitelná území  
• koeficient zastavění = max. 30% - je dán podílem celkové zastavěné plochy 
stavby hlavní a staveb doplňkových k celkové výměře stavebního pozemku  

 
 

3. BV – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské   
 

A - hlavní využití: 
plochy rodinných domů s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení s 
příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu 

 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) stavby a plochy bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským 

zázemím pro samozásobení vč. doplňkových drobných staveb a zahrad 
2) obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou 

do 10 lůžek, služby a provozovny sloužící potřebám obyvatel území nerušící 
bydlení (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP) 

3) drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel 
4) stavby a zařízení technické infrastruktury 
5) parkovací plochy sloužící obsluze území (osobní automobily resp. 

automobily do 3,5t) 
6) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území 

(osobní automobily resp. automobily do 3,5t) především na pozemcích 
rodinných domů 

7) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
8) zeleň liniová a plošná 
9) stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu 
10) informační, propagační a reklamní stavby 

 
nepřípustné : 

1) vícepodlažní obytné domy 
2) stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a 

obytné prostředí 
3) stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu 
4) stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními 

vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou 
5) stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů 
6) stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro 

velkoobchod 
7) vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla 
8) veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí 

překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve 
smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)  

9) umisťování velkoplošných solárních, fotovoltaických a obdobných zařízení 
na všechny šikmé pohledově výrazné střechy v ochranném pásmu státního 
hradu Kunětická Hora  
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10) stavby pro základnové stanice a anténní systémy mobilních operátorů. 
 

C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
• stavba rodinného domu – max. 1 nadzemní podlaží s možným obytným 
podkrovím  
• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 1 nadzemní podlaží s 
možným využitým podkrovím 
• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter 
okolní stávající zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení 
apod.) 

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  pro zastavitelná území  
• koeficient zastavění = max. 25% - je dán podílem celkové zastavěné plochy 
stavby hlavní a staveb doplňkových k celkové výměře stavebního pozemku  

 
 

4. RI – plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci  
 

A – hlavní využití: 
plochy staveb pro rodinnou rekreaci ("chat" či "rekreačních domků“)  
 
B – funkční využití: 

přípustné: 
1) pozemky staveb pro rodinnou rekreaci  
2) pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné 

s rekreací (například veřejná prostranství, občanské vybavení, veřejná 
tábořiště, přírodní koupaliště, rekreační louky, atd.) 

3) sportovní zařízení a vybavení 
4) parkovací plochy sloužící obsluze území (osobní automobily resp. 

automobily do 3,5t) 
5) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
6) stavby a zařízení technické infrastruktury 
7) zeleň liniová a plošná  
8) nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby (ve smyslu platné 

legislativy, viz odůvodnění ÚP) 
 
nepřípustné: 

1) vícepodlažní obytné domy 
2) stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a 

obytné prostředí 
3) stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu 
4) stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními 

vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou 
5) stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů 
6) stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro 

velkoobchod 
7) vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla 
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8) veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí 
překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve 
smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)  

9) umisťování velkoplošných solárních, fotovoltaických a obdobných zařízení 
na všechny šikmé pohledově výrazné střechy v ochranném pásmu státního 
hradu Kunětická Hora  

10) stavby pro základnové stanice a anténní systémy mobilních operátorů. 
 

C – podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
• stavba rekreačního objektu – max. 1nadzemní podlaží s možným obytným 
podkrovím  
• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 1 nadzemní podlaží 
s možným využitým podkrovím  

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE pro zastavitelná území  
• koeficient zastavění = max. 20% – je dán podílem celkové zastavěné plochy 
stavby hlavní a staveb doplňkových k celkové výměře stavebního pozemku  
 

 
5. RZ – plochy rekreace – zahrádkářské osady  

 
A – hlavní využití: 
plochy zahrádkových osad, ve kterých jsou povolovány "zahrádkové chaty" 
 
B – funkční využití: 

přípustné: 
1) pozemky a stavby zahrádkářských osad  
2) pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné 

s rekreací  
3) parkovací plochy sloužící obsluze území (osobní automobily resp. 

automobily do 3,5t) 
4) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
5) stavby a zařízení technické infrastruktury 
6) zeleň liniová a plošná  
 
nepřípustné: 
1) veškeré plochy a stavby neuvedené výše jako přípustné 
2) umisťování velkoplošných solárních, fotovoltaických a obdobných zařízení 

na všechny šikmé pohledově výrazné střechy v ochranném pásmu státního 
hradu Kunětická Hora  

3) stavby pro základnové stanice a anténní systémy mobilních operátorů. 
 

C – podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba rekreačního objektu – max. 1 nadzemní podlaží s možným využitým 
podkrovím 
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• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter 
okolní stávající zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení 
apod.) 

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE   
•  koeficient zastavění = max. 10% – je dán podílem celkové zastavěné plochy 
stavby hlavní a staveb doplňkových k celkové výměře stavebního pozemku  
 
 
6. OV – plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura  

 
A – hlavní využití: 
plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti sloužící například pro vzdělávání 
a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, 
ochranu obyvatelstva (dle platné legislativy). 

  
B – funkční využití: 

přípustné: 
1) maloobchodní, správní a administrativní objekty vč. nezbytných obslužných 

ploch 
2) služby, veřejné stravování a ubytování 
3) kulturní, sociální, zdravotnické, výchovné, sportovní a církevní zařízení 
4) parkovací plochy sloužící obsluze území  
5) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území 
6) manipulační plochy dopravní obsluhy  
7) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
8) stavby a zařízení technické infrastruktury 
9) zeleň liniová a plošná 
10) informační a reklamní zařízení 
11) zařízení drobné a řemeslné výroby nerušící nad míru přípustnou okolí (ve 

smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP) 
12) byty služební a majitelů zařízení 
 

nepřípustné: 
1) bytová výstavba 
2) objekty a plochy zemědělské a průmyslové výroby 
3) umisťování velkoplošných solárních, fotovoltaických a obdobných zařízení 

na všechny šikmé pohledově výrazné střechy v ochranném pásmu státního 
hradu Kunětická Hora  

4) stavby pro základnové stanice a anténní systémy mobilních operátorů. 
C – podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
• stavba občanské vybavenosti – max. 1 nadzemní podlaží s možným využitým 
podkrovím  
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7. OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední  
 

A – hlavní využití: 
plochy převážně komerční občanské vybavenosti sloužící např. pro administrativu, 
obchodní prodej, ubytování, stravování, služby 

 
B – funkční využití: 

přípustné: 
1) administrativní areály vč. nezbytných obslužných ploch 
2) velkoplošný maloprodej 
3) objekty pro ubytování a stravování 
4) objekty pro služby 
5) rozsáhlá společenská centra – zábavní a kulturní 
6) výstavní areály 
7) stavby a zařízení technické infrastruktury 
8) parkovací plochy sloužící obsluze území  
9) manipulační plochy dopravní obsluhy  
10) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území  
11) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
12) zeleň liniová a plošná 
13) informační a reklamní zařízení 
14) zařízení drobné a řemeslné výroby nerušící nad míru přípustnou okolí (ve 

smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP) 
15) byty služební a majitelů zařízení 
 

nepřípustné: 
1) bytová výstavba 
2) objekty, jejichž vliv činností a vyvolaná dopravní obsluha narušuje sousední 

plochy nad přípustné normy pro obytné zóny  
3) objekty a plochy výroby a skladování 
4) umisťování velkoplošných solárních, fotovoltaických a obdobných zařízení 

na všechny šikmé pohledově výrazné střechy v ochranném pásmu státního 
hradu Kunětická Hora  

5) stavby pro základnové stanice a anténní systémy mobilních operátorů. 
 

C – podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
• stavba občanské vybavenosti – max. 1 nadzemní podlaží s možným využitým 
podkrovím  
 
 
8. OS – plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení  

 
A – hlavní využití: 
plochy sportovních a tělovýchovných areálů   

 
B – funkční využití: 

přípustné: 
1) areály a plochy tělovýchovné a sportovní 
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2) sportovní zařízení a vybavení 
3) vybavení sociální a hygienické výše uvedených areálů 
4) stavby a zařízení technické infrastruktury 
5) parkovací plochy sloužící obsluze území  
6) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území  
7) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
8) zeleň liniová a plošná  
 

nepřípustné: 
1) bytová výstavba 
2) občanská vybavenost 
3) objekty výroby a skladování 
4) umisťování velkoplošných solárních, fotovoltaických a obdobných zařízení 

na všechny šikmé pohledově výrazné střechy v ochranném pásmu státního 
hradu Kunětická Hora  

5) stavby pro základnové stanice a anténní systémy mobilních operátorů. 
 

C – podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
• stavba občanského vybavení – max. 1 nadzemní podlaží s možným využitým 
podkrovím  

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE pro zastavitelná území  
• koeficient zastavění = max. 20% – je dán podílem celkové zastavěné plochy 
stavby hlavní a staveb doplňkových k celkové výměře stavebního pozemku  

 
 

9. OX – plochy občanského vybavení – se specifickým využitím  
 

A – hlavní využití: 
plochy národní kulturní památky, církevní a historické stavby   

 
B – funkční využití: 

přípustné: 
1) církevní a historické stavby 
2) stavby a zařízení pro kulturu, výstavnictví a společenské aktivity 
3) stavby a zařízení pro obchod do 100 m2 a veřejné stravování 
4) zařízení pro administrativu a veřejnou správu 
5) zařízení pro výzkum, vědu a vzdělávání 
6) vybavení sociální a hygienické k výše uvedenému funkčnímu využití 
7) nezbytné plochy technického a provozního vybavení 
8) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
9) zeleň liniová a plošná  
10) drobná architektura a vodní prvky 
11) byty služební a majitelů zařízení 
 

nepřípustné: 
1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
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2) umisťování velkoplošných solárních, fotovoltaických a obdobných zařízení 
na všechny šikmé pohledově výrazné střechy v ochranném pásmu státního 
hradu Kunětická Hora  

3) stavby pro základnové stanice a anténní systémy mobilních operátorů. 
 

 
10. PV – plochy veřejných prostranství 
 
A – hlavní využití: 
plochy, které mají významnou prostorotvornou a komunikační funkci a je třeba je 
samostatně vymezit 
 
B – funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy veřejných prostranství 
2) plochy a koridory silniční dopravy 
3) plochy dopravy v klidu 
4) městský mobiliář  
5) zeleň liniová a plošná  
6) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy (např. manipulační plochy, 

přístřešky na techniku a vybavení pro údržbu plochy, stavby a zařízení pro 
krátkodobé shromažďování domovního a separovaného odpadu, atd.) 

7) vodní plochy a toky 
8) stavby a zařízení technické infrastruktury 

 
nepřípustné: 

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
 
 

11. ZV – plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň  
 

A - hlavní využití: 
plochy parkově upravené zeleně, většinou přístupné veřejnosti včetně případných 
vodních ploch a toků  
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy veřejné zeleně a parků 
2) mobiliář, dětská hřiště 
3) sportovní plochy a vybavení 
4) drobná architektura 
5) pěší a cyklistické komunikace 
6) sady  
7) zeleň liniová a plošná  
8) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy (např. manipulační plochy, 

přístřešky na techniku a vybavení pro údržbu plochy, stavby a zařízení pro 
krátkodobé shromažďování domovního a separovaného odpadu, atd.) 

9) vodní plochy a toky 
10) trasy liniové tech. vybavenosti 
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nepřípustné: 
1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
 
 

12. SV – plochy smíšené obytné - venkovské 
 
A – hlavní využití: 
plochy smíšeného využití ve venkovských sídlech využívané zejména pro bydlení v 
rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou 
sféru a nerušící výrobní činnosti  
 
B – funkční využití: 

přípustné: 
1) stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami včetně 

domů a usedlostí s hospodářským zázemím 
2) stávající byt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu bydlení 

(chalupy)  
3) obchodní zařízení, veřejné stravování, občanské vybavení pro veřejnost, 

malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek a služby nevýrobního 
charakteru a provozovny sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území 
nerušící rodinné bydlení (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP) 

4) drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel 
5) stavby a zařízení technické infrastruktury 
6) parkovací plochy sloužící obsluze území (osobní automobily resp. 

automobily do 3,5t) 
7) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území 

(osobní automobily resp. automobily do 3,5t) především na pozemcích 
rodinných domů 

8) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
9) zeleň liniová a plošná 
10) nerušící zařízení drobné a řemeslné výroby a zemědělské výroby (ve 

smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP) 
11) informační, propagační a reklamní stavby 

 
nepřípustné:  

1) stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a 
obytné prostředí 

2) stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu 
3) stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními 

vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou 
4) stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů 
5) stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro 

velkoobchod 
6) garáže pro nákladní vozidla 
7) veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí 

překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve 
smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)  

8) umisťování velkoplošných solárních, fotovoltaických a obdobných zařízení 
na všechny šikmé pohledově výrazné střechy v ochranném pásmu státního 
hradu Kunětická Hora  
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9) stavby pro základnové stanice a anténní systémy mobilních operátorů. 
 

C – podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba rodinného domu – max. 1nadzemní podlaží s možným obytným 
podkrovím  
• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 1 nadzemní podlaží s 
možným využitým podkrovím 
• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter 
okolní stávající zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení 
apod.) 

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE   
• koeficient zastavění v návrhových zastavitelných územích = max. 25%, 
v přestavbové ploše = max. 15%  – je dán podílem celkové zastavěné plochy 
stavby hlavní a staveb doplňkových k celkové výměře stavebního pozemku, 
maximálně však 200 m2 (vyjma plochy přestavby P1). Koeficient zastavění se 
nevztahuje na stavby charakteru zemědělské usedlosti se zázemím pro 
drobnou zemědělskou činnost (chlévy, špýchary, stáje, stodoly apod.) 

 
 

13. DS – plochy dopravní infrastruktury – silniční 
 
A – hlavní využití: 
plochy a koridory silniční dopravy, včetně dopravy v klidu a vybraných veřejných 
prostranství  
 
B – funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy a koridory silniční dopravy 
2) plochy dopravy v klidu 
3) zeleň liniová a plošná  
4) plochy, které jsou součástí komunikace – náspy, zářezy, stavby a zařízení 

(např. mosty, lávky atd., dopravní značení), technická opatření související s 
provozem na pozemních komunikacích, protihluková opatření   

5) stavby a zařízení sloužící hromadné dopravě (autobusové zastávky) 
6) plochy pro pěší a cyklisty na oddělených pruzích a chodnících 
7) vodní plochy a toky 
8) trasy liniové tech. vybavenosti 
 

nepřípustné: 
1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 

 
 

14. DL – plochy dopravní infrastruktury – letecké 
 
A – hlavní využití: 
Pozemky letišť, pozemky obslužných komunikací, garáží, parkovišť|ť a odstavných 
stání a zařízení pro leteckou dopravu)  
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B – funkční využití: 
přípustné: 

1) plochy a koridory letecké dopravy 
2) plochy dopravy v klidu 
3) zeleň liniová a plošná  
4) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy  
5) vodní plochy a toky 
6) stavby a zařízení technické infrastruktury 
 

nepřípustné: 
1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
2) umisťování velkoplošných solárních, fotovoltaických a obdobných zařízení 

na všechny šikmé pohledově výrazné střechy v ochranném pásmu státního 
hradu Kunětická Hora  

3) stavby pro základnové stanice a anténní systémy mobilních operátorů. 
 

 
15. TI – plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě 
 
A – hlavní využití: 
plochy areálů technické infrastruktury, zařízení na vodovodech a kanalizacích (např. 
úpravny vody, vodojemy, ČOV), na energetických sítích (např. regulační stanice, 
rozvodny vysokého napětí, malé vodní elektrárny, plochy větrných elektráren), 
telekomunikační zařízení a další plochy technické infrastruktury, které nelze zahrnout 
do jiných ploch s rozdílným způsobem využití 
 
 B – funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy a areály veřejné technické infrastruktury 
2) zeleň liniová a plošná  
3) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy (např. manipulační plochy, 

přístřešky na techniku a vybavení pro údržbu plochy, stavby a zařízení pro 
krátkodobé shromažďování domovního a separovaného odpadu, atd.) 

4) parkovací plochy sloužící obsluze území  
5) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území  
6) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
7) vodní plochy a toky 

 
nepřípustné: 

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
2) fotovoltaické elektrárny na volných plochách  
3) umisťování velkoplošných solárních, fotovoltaických a obdobných zařízení 

na všechny šikmé pohledově výrazné střechy v ochranném pásmu státního 
hradu Kunětická Hora  

4) stavby pro základnové stanice a anténní systémy mobilních operátorů 
5) větrné elektrárny 
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16 VD  - plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba  
 

A - hlavní využití: 
plochy malovýroby či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby, řemesel a skladů, 
které nejsou realizovatelné v jiných funkčních plochách. 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) drobná výroba, služby, řemesla, sklady  
2) administrativní a správní budovy související s hlavní funkcí   
3) stavby a zařízení technické infrastruktury 
4) parkovací plochy sloužící obsluze území  
5) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území  
6) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
7) zeleň liniová a plošná  
8) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 
9) doplňková zařízení obchodu a služeb související s hlavní funkcí 
10) byty služební a majitelů zařízení 

 
nepřípustné: 

1) byty nad rámec služebního charakteru 
2) plochy a objekty občanské vybavenosti 
3) fotovoltaické elektrárny na volných plochách  
4) umisťování velkoplošných solárních, fotovoltaických a obdobných zařízení 

na všechny šikmé pohledově výrazné střechy v ochranném pásmu státního 
hradu Kunětická Hora  

5) stavby pro základnové stanice a anténní systémy mobilních operátorů 
6) větrné elektrárny 

 
C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba výroby a skladů – max. 1 nadzemní podlaží s možným využitým 
podkrovím  
• minimálně 20% celkové plochy musí být ozeleněno  
• veškeré plochy pro odstavování a parkování vozidel musí být na pozemku dané 
funkční plochy 
• pásmo hygienické ochrany nesmí překročit hranice areálu 
 
 
17. VZ  - plochy výroby a skladování – zemědělská výroba  

 
A - hlavní využití: 
plochy zemědělské výroby a přidružené drobné výroby  
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) budovy, plochy a zařízení určené pro příslušnou zemědělskou výrobu 
2) administrativní a správní budovy související s hlavní funkcí  
3) parkovací plochy sloužící obsluze území  
4) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území  
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5) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
6) stavby a zařízení technické infrastruktury 
7) zeleň liniová a plošná vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční 

prvky) 
8) služební byty 
9) doplňková zařízení obchodu a služeb související s hlavní funkcí 
10) zařízení výroby, pokud nebudou narušeny hygienicko-veterinární předpisy 

 
nepřípustné: 

1) byty nad rámec služebního charakteru 
2) plochy a objekty občanské vybavenosti 
3) fotovoltaické elektrárny na volných plochách  
4) umisťování velkoplošných solárních, fotovoltaických a obdobných zařízení 

na všechny šikmé pohledově výrazné střechy v ochranném pásmu státního 
hradu Kunětická Hora  

5) stavby pro základnové stanice a anténní systémy mobilních operátorů 
6) větrné elektrárny 

 
C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba výroby a skladů – max. 1 nadzemní podlaží s možným využitým 
podkrovím  
• minimálně 20% celkové plochy musí být ozeleněno  
• veškeré plochy pro odstavování a parkování vozidel musí být na pozemku dané 
funkční plochy 
• pásmo hygienické ochrany nesmí překročit hranice areálu 
 
 
18. ZO – plochy zeleně – ochranné a izolační  

 
A – hlavní využití: 
plochy ochranné a izolační zeleně včetně případných vodních ploch a toků  

 
B – funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy ochranné a izolační zeleně 
2) obslužné komunikace, pěší a cyklistické komunikace 
3) vodní plochy a toky 
4) stavby a zařízení technické infrastruktury 
 

nepřípustné: 
1) veškeré plochy a stavby neuvedené výše jako přípustné 
 
 

19. ZS – plochy zeleně – soukromé a vyhrazené  
 

A - hlavní využití: 
plochy soukromé zeleně v sídlech, obvykle oplocené, zejména zahrad, které v daném 
případě nemohou být součástí jiných typů ploch  
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B - funkční využití: 
přípustné: 

1) plochy soukromé zeleně a sadů 
2) stavby nevyžadující povolení ani ohlášení dle stavebního zákona 
3) sportovní plochy a vybavení 
4) komunikace pěší a cyklistické 
5) vodní plochy a toky 
6) stavby a zařízení technické infrastruktury 

 
nepřípustné : 

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
 
 
20. ZX – plochy zeleně se specifickým využitím  
 
A – hlavní využití: 
plochy zeleně s lesními porosty plnícími zejména ochranou funkci, které nelze zařadit 
do předchozích typů ploch a je třeba jim stanovit specifické podmínky  
 
B – funkční využití: 

přípustné: 
1) pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) 
2) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční 

prvky) 
3) dětské sportovní a rekreační vybavení  
4) prvky drobné architektury související s hlavním využitím souvisejících ploch 

občanského vybavení (pohádkové motivy apod.)  
5) komunikace pěší, cyklistické  
6) stavby a zařízení technické infrastruktury 
7) naučné stezky 
8) komunikace sloužící obsluze území 

 
nepřípustné: 

1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné   
 
 

21. W – plochy vodní a vodohospodářské  
 
A – hlavní využití: 
plochy, které se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, 
ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a 
plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na 
úseku vod a ochrany přírody a krajiny 
 
B – funkční využití: 

přípustné: 
1) pozemky vodních ploch, koryt vodních 
2) ostatní pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití 
3) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční 

prvky) 
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4) účelové komunikace 
5) stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce 
6) stavby a zařízení technické infrastruktury 
 

nepřípustné: 
1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné        

 
 
22. NZ – plochy zemědělské  
 
A – hlavní využití: 
plochy s převažující funkcí intenzivní zemědělské produkce  
 
B – funkční využití: 

přípustné: 
1) zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu 
2) stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy (např. silážní žlaby, 

hnojiště, přístřešky pro dobytek, apod.) 
3) stavby vyhovující definici přípustných staveb v nezastavěném území dle 

platného zákona  
4) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční 

prvky) 
5) ovocné sady 
6) opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, 

protipovodňová a protierozní opatření, výstavba menších vodních nádrží 
7) komunikace pěší, cyklistické  
8) účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy 
9) stavby a zařízení technické infrastruktury 
10) informační, propagační a reklamní zařízení 
11) naučné stezky 

 
nepřípustné: 

1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné        
 
 
23. NL – plochy lesní  
 
A – hlavní využití: 
plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci 
 
B – funkční využití: 

přípustné: 
1) pozemky určené k plnění funkcí lesa 
2) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční 

prvky) 
3) účelové komunikace 
4) stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce 

vyhovující definici přípustných staveb v nezastavěném území dle platného 
zákona  

5) stavby a zařízení technické infrastruktury 
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nepřípustné: 
1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné 

 
 
24. NP – plochy přírodní  
 
A – hlavní využití: 
plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy, 
prvky ÚSES, lesy apod.  
 
B – funkční využití: 

přípustné: 
1) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční 

prvky) 
2) pozemky určené k plnění funkcí lesa 
3) ovocné sady 
4) komunikace pěší, cyklistické  
5) účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy 
6) stavby a zařízení technické infrastruktury 
7) naučné stezky 

 
nepřípustné: 

1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné   
 
 

25. NSprz – plochy smíšené nezastavěného území s indexy přípustných funkcí: 
přírodní, rekreační nepobytová a zemědělské 
 
A – hlavní využití: 
plochy smíšené nezastavěného území funkčně nevyhraněné s indexem několika 
přípustných funkcí 
 
B – funkční využití: 

přípustné: 
1) zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu 
2) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční 

prvky) 
3) vodní plochy a toky 
4) rekreační nepobytové plochy 
5) stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce 

vyhovující definici přípustných staveb v nezastavěném území dle platného 
zákona  

6) ovocné sady 
7) komunikace pěší, cyklistické  
8) účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy 
9) stavby a zařízení technické infrastruktury 
10)  naučné stezky 

 
nepřípustné: 

1) všechny plochy a stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné        
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26. NSpz – plochy smíšené nezastavěného území s indexy přípustných funkcí: 
přírodní a zemědělské, 
 
A – hlavní využití: 
plochy smíšené nezastavěného území funkčně nevyhraněné s indexem několika 
přípustných funkcí 
 
B – funkční využití: 

přípustné: 
1) zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu 
2) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční 

prvky) 
3) vodní plochy a toky 
4) stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce 

vyhovující definici přípustných staveb v nezastavěném území dle platného 
zákona  

5) ovocné sady 
6) komunikace pěší, cyklistické  
7) účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy 
8) stavby a zařízení technické infrastruktury 
9) naučné stezky 

 
nepřípustné: 

1) všechny plochy a stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné        
 
 

(53) Hranice jednotlivých výše uvedených funkčních ploch jsou stanoveny ve 
výkresové části – v hlavním a koordinačním výkresu.    
 
 
 
 
7 vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 

opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečností 
státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit 
 

(54) ÚP vymezuje jako veřejně prospěšná opatření tyto plochy biokoridorů ÚSES: 
 

VU1 - nadregionální biokoridor NRBK K73 Bohdaneč – Vysoké Chvojno (dle 
veřejně prospěšného opatření U03 v  ZÚR Pk) 
VU2 - nadregionální biokoridor NRBK K74 Bohdaneč - Uhersko (dle veřejně 
prospěšného opatření U04 v  ZÚR Pk) 

 
(55) Plochy pro situování výše uvedených opatření jsou vymezeny ve výkrese 
veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací č. A2.4. 
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8 vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, 
pro které lze uplatnit předkupní právo  
 

(56) Územní plán nevymezuje takovéto plochy. 
 
 
 
 

9 stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního 
zákona 

 
(57) Územní plán nestanovuje takováto opatření. 
 
 
 
 
10 vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení 

možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření  
 

(58) V územním plánu nejsou vymezeny plochy územních rezerv.  
 
 
 
 

11 vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich 
využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále 
stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení 
pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně 
plánovací činnosti 
 

(59) V územním plánu byly navrženy následující plochy, ve kterých je prověření 
změn jejich využití územní studií (nebo vyšším stupněm PD – např. DÚR) podmínkou 
pro rozhodování:  

- plochy zastavitelného území ve výkresové části označené jako plochy Z1, Z3 
a Z5.  

 
(60) Územní studie (vyšší stupeň PD) bude řešit zejména:  

- základní členění území na stavební parcely 
- koncepci veřejné dopravní a technické infrastruktury  
- vymezení veřejných prostor dle platné legislativy 
- pokud je to účelné i další (etapizaci, apod.) 
 

(61) Jako lhůta pro pořízení této územní studie, její schválení pořizovatelem a 
vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti je stanoven termín:   

- do 4 let od vydání územního plánu. 
 
 



                                                  Územní plán Ráby 

___________________________________________________________________________________ 
Ing. arch. Petr Kopecký, A-PROJEKT 2014 42 

12 vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání 
regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich 
využití  

 
(62) V územním plánu nebyly navrženy plochy, pro které je podmínkou pro 
rozhodování o změnách jejich využití pořízení regulačního plánu. 

 
 
 
 

13 údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu 
připojené grafické části 
 

(63) Územní plán je zpracován digitální formou a tisky provedeny na barevném 
plotru jako 1 list pro každý výkres. 

 
(64) Územní plán obsahuje: 

 
A - Návrh územního plánu  
 
A1 textová část 
obsahuje 43 strany. 
 
 
A2 výkresová část 

 
A2.1 výkres základního členění území   1 :  5 000 
A2.2 hlavní výkres 1 :  5 000 
A2.3a koncepce technické infrastruktury 
 - vodní hospodářství 1 :  5 000 
A2.3b koncepce technické infrastruktury 
 - energetika, telekomunikace 1 :  5 000 
A2.4 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření  
 a asanací  1 :  5 000 
 
 

B - Odůvodnění územního plánu  
 
B1 textová část 
obsahuje 157 stran. 
 
  
B2 výkresová část 
 

B2.1 koordinační výkres 1 :  5 000 
B2.2 výkres širších vztahů 1 :50 000 
B2.3 výkres předpokládaných záborů půd. fondu 1 :  5 000 
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B - Odůvodnění územního plánu 
 
 

B1 - TEXTOVÁ ČÁST 
 
 

1 postup pořízení územního plánu 
 
Na základě žádosti obce ze dne 18.7.2011 podle § 44 zákona č. 183/2006 Sb., 

v platném znění (stavební zákon) Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta, 
zahájil proces pořízení územního plánu pro obec Ráby. O pořízení dokumentace rozhodlo 
zastupitelstvo obce Ráby dne 14.4.2011.  

Pořizování dokumentace začalo zpracováním zadání ÚP. Veřejnou vyhláškou ze dne 
7.11.2011 bylo oznámeno projednání návrhu zadání ÚP Ráby. Návrh zadání byl vystaven od 
10.11.2011 do 10.12.2011 na obecním úřadě v Rábech a na Magistrátu města Pardubice. 
V rámci projednání byl dotčeným orgánem uplatněn požadavek na zpracování vyhodnocení 
vlivu dokumentace na životní prostředí. 

           Dne 10.1.2012 pořizovatel předal obci Ráby dopracovaný návrhu zadání ke schválení a 
dne 12.1.2012 zastupitelstvo obce tento návrh zadání bez připomínek schválilo.  
V únoru obec požádala pořizovatele o prověření možnosti přehodnocení stanoviska DO 
ohledně nutnosti zpracovat vyhodnocení vlivu dokumentace na životní prostředí, z důvodu 
navýšení finančních nákladů pro obec. Na základě tohoto požadavku pořizovatel požádal 
KrÚ/OŽPZ o přehodnocení svého stanoviska a to na základě skutečnosti, že v řešeném území 
se nenachází ani nevymezuje žádná plocha pro výrobu a že nedojde k žádnému razantnímu 
navýšení ploch pro zástavbu. Dne 14.3.2012 bylo vydáno nové stanovisko, ve kterém krajský 
úřad posoudil naši žádost a dospěl k závěru, že pokud nebudou v ÚP vymezeny plochy pro 
funkci výroby nebo komerční využití, není požadováno zpracovat vyhodnocení vlivu na životní 
prostředí.     

           Dne 15.10.2012 proběhlo společné jednání v zasedací místnosti MmP- OHA o návrhu 
ÚP Ráby. Návrh ÚP byl vystaven od 15.10.2012 do 15.11.2012. Na základě aktualizace SZ 
s platností od 1.1.2013 bylo nutné oznámit zveřejnění návrhu ÚP. Zveřejnění návrhu ÚP Ráby 
bylo oznámeno veřejnou vyhláškou ze dne 7.1.2013. V termínu projednávání obdržel 
pořizovatel 8 připomínek. Po společném jednání probíhaly konzultace a jednání s DO, a to 
ohledně památkové péče, prvků ÚSES a došlých připomínek veřejnosti. Vyhodnocení všech 
došlých stanovisek od DO a připomínek veřejnosti (vč. uskutečněných jednání a konzultací) je 
k nahlédnutí na internetových stránkách MmP u návrhu ÚP Ráby.  
 

           Po provedených úpravách vycházejících z výsledků společného jednání  pořizovatel 
dne 31.7.2013 požádal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje o 
stanovisko k návrhu územního plánu z hlediska zajištění koordinace využívání území 
s ohledem na širší vztahy, soulad s politikou územního rozvoje a zásadami územního rozvoje 
dle § 50 odst. 7 stavebního zákona. Tento orgán vydal dne 23.8.2013 stanovisko, ve kterém 
uvedl požadavek na doložení souhlasných stanovisek z hlediska památkové péče a prvků 
ÚSES (na základě uskutečněných jednání). Na základě požadavku bylo stanovisko z hlediska 
památkové péče doloženo, avšak i po několika urgencích se nepodařilo získat stanovisko 
KrÚ/OŽPZ ohledně dohody prvků ÚSES. Dne 18.11.2013 pořizovatel požádal KrÚ/ OSRK jako 
nadřízený orgán o možnost pokračovat v pořizování ÚP Ráby, tedy o souhlas s vypsáním 
veřejného projednání. Po posouzení důvodů podané žádosti nadřízený orgán vydal souhlasné 
stanovisko. 

         Po obdržení stanoviska bylo dne 9.12.2013 oznámeno zahájení řízení o Územním 
plánu Ráby. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce obce Ráby a Magistrátu města 
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Pardubic. Termín veřejného projednání návrhu ÚP Ráby byl stanoven na 23.1.2014 na 
obecním úřadě v Rábech, vyvěšen je k nahlédnutí v době od 16.12.2013 do 30.1.2014. 
V rámci řízeni o územním plánu bylo podáno 8 námitek / připomínek. 

Podané námitky byly dohodnuty s dotčenými organy, vyhodnoceny a územní plán byl 
z hlediska vyhodnoceni upraven. Na základě provedených úprav bylo vypsané opakované 
veřejné projednání ÚP Ráby. Termín byl stanoven na 13.5.2014 opět na obecním úřadě 
v Rábech. Veřejná vyhláška byla řádně vyvěšena na úřední desce obce Ráby a Magistrátu 
města Pardubic, upravený návrh ÚP byl vyvěšen k nahlédnuti v době od 7.4.2014 do 
21.5.2014. V rámci opakovaného řízení bylo podáno 5 námitek od společnosti KAM NA 
PARDUBICKU s.r.o. – p. Šorm, které se týkaly lokality Lovčího zámečku. Na základě těchto 
námitek byl vypracován návrh rozhodnutí o námitkách a dle novelizace stavebního zákona 
(§ 53 odst. 1) byl zaslán dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu 
k uplatnění stanovisek. Došlá stanoviska neobsahovala nesouhlasy s návrhem rozhodnutí ani  
požadavky na úpravu či doplnění projednávané dokumentace a návrh územního plánu mohl 
být předložen Zastupitelstvu obce Ráby k vydání. 

 
 
 
 

2 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem 
 

Z Politiky územního rozvoje České republiky schválené vládou České 
republiky dne 20. 7. 2009 usnesením č. 929 vyplývá, že řešené území spadá do 
rozvojové oblasti OB4 – oblast Hradec Králové – Pardubice.  

 
Do řešeného území nezasahují specifické oblasti, koridory dopravní ani 

technické infrastruktury. 
 

Při zpracování návrhu byly respektovány republikové priority územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kapitole č.2 
Politiky územního rozvoje.  

 
Veškeré požadavky PÚR respektuje a rozpracovává dokumentace ZÚR 

Pardubického kraje – jejich zapracování do vlastního územního plánu je popsáno 
v následující části Odůvodnění ÚP. 
 
  Nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou Zásady 
územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), které byly schváleny 
Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 29. 4. 2010.  
 
 Řešené území leží v rozvojové oblasti republikové úrovně OB4. Z hlediska 
cílových charakteristik krajiny se západní část řešeného území nachází v krajině 
sídelní, severní část v lesozemědělské krajině, severozápadní v krajině lesní a jižní 
část řešeného území v krajině zemědělské. Celé řešené území spadá do krajiny 
s předpokládanou vyšší mírou urbanizace.   
 
ÚP respektuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, 
které jsou stanovené v kap. 1, v případě řešeného území zejména:   
- v odst.06 - Vytváření podmínek pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty,  
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v části b) – pro ochranu pozitivních znaků krajinného rázu  
V ÚP jsou zapracovány funkční a vymezeny návrhové (nefunkční) prvky 
generelu ÚSES   
 
v části c) – zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat 
cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní 
dominanty nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny:  
Zastavitelné plochy jsou navrhovány v přímé návaznosti na zastavěné území, 
převážně s využitím stávajících přístupových komunikací, čímž je přirozeně 
rozvíjen charakter vlastního sídla.  Pro zachování urbanistických a arch. kvalit 
venkovské zástavby jsou pro rozsáhlé zastavitelné plochy stanoveny podmínky 
zpracování územních studií, pro jednotlivé funkční plochy „zásady prostorové 
regulace“. Ve volné krajině nejsou vymezeny žádné rozvojové plochy, čímž 
nedochází k žádné fragmentizaci krajiny.  
 
v části d) - ochranu obyvatel před zdravotními riziky z narušené kvality 
prostředí, zejména ve vztahu k vysoké zátěži hlukem, škodlivými látkami 
v ovzduší…: 
Zastavitelné plochy jsou navrhovány v v části rozvojové oblasti, která je 
v příznivé poloze vůči lokalitám se zdravotními riziky apod. (průmyslové areály, 
zdroje hluku – letiště, železnice, atd. 
 

- v odst.07 - Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských 
činností na území kraje,           
 

v části a) – 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,…  
Pro rozvojové plochy jsou v ÚP stanoveny podmínky tak, aby byla navrhována 
příznivá urbanistická a architektonická řešení. Pro využití zastavěného a 
zastavitelného území jsou v kap. 6 stanoveny „Podmínky využití ploch“, které 
umožňují jeho efektivní využívání.  
 

Jsou respektovány požadavky kapitoly 2 ZÚR – Zpřesnění vymezení rozvojových 
oblastí a rozvojových os, vymezených v PÚR a vymezení rozvojových oblastí, 
rozvojových os a rozvojových center krajského významu - zejména: 

 
V části 2.1. Rozvojová oblast republikového významu v odstavci (13) d:   
respektovat požadavky na ochranu městské památkové rezervace Pardubice; 
…a národních kulturních památek Slatiňany (zámek Slatiňany) a Ráby 
(zřícenina hradu Kunětická Hora) 
V návrhu ÚP byly respektovány požadavky na ochranu národní kulturní 
památky – zříceniny hradu Kunětická Hora. 
 
V části 2.1. Rozvojová oblast republikového významu v odstavci (13) f: 
respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí 
ÚSES za podmínek stanovených odst. (112):  
f.2) nadregionálních biokoridorů …., K73, K74;  
f.3) regionálních biocenter…. 1758 Kuněticko, ….  
V návrhu ÚP byly vymezeny a upřesněny výše uvedené prvky ÚSES. 
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Podle kapitoly 4.3 – Plochy a koridory nadregionálního a regionálního územního 
systému ekologické stability - odstavců (110) a (111) ZÚR jsou na území obce Ráby 
zpřesněny tyto plochy a koridory krajského významu: 

- nadregionální biokoridor NRBK K74 – Bohdaneč – Uhersko, funkčnost  
 je nutno zajistit 
- nadregionální biokoridor NRBK K73 – Bohdaneč - Vysoké Chvojno,  

funkčnost je nutno zajistit 
- regionální biocentrum RBC 1758 – „Kuněticko“,  funkční  

 
ÚP respektuje kulturní hodnoty území kraje: 

- v čl. 118 stanovuje:   
v části a)  

- respektovat kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického 
a archeologického dědictví;  
Návrh ÚP respektuje národní kulturní památku a stanovuje příslušné regulativy 
pro funkční využití lokality. 

v části c)  
- stanovit podmínky pro využití kulturních hodnot pro cestovní ruch, s tím, že 
budou prosazovány trvale udržitelné formy cestovního ruchu a doprovodných 
služeb.  
Návrh ÚP stanovuje pro danou funkční plochu regulativy umožňující rozvoj 
cestovního ruchu; jsou navrženy plochu občanského vybavení komerčního, 
které mají sloužit pro realizaci objektů pro rozvoj cestovního ruchu (penzion, 
kulturní  informační středisko, atd.). 
 

ÚP respektuje zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich, které jsou: 
- v čl. 127 stanovené pro krajinu lesní:   
v části b)  

- zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytné 
míře při zohlednění krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy 
nebudou vymezovány na úkor ploch lesa;  
Zastavitelné plochy jsou navrhovány v přímé návaznosti na zastavěné území, 
převážně s využitím stávajících přístupových komunikací. 

v části c)  
- zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech 
výstavby technické a dopravní infrastruktury; 
V návrhu ÚP nedochází na plochách lesní krajiny k záboru PUPFL. 

 
-  v čl. 131 stanovené pro krajinu lesozemědělskou:   
v části b)  

- zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytně 
nutné míře při zohlednění krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy 
nebudou vymezovány na úkor ploch lesa 
Zastavitelné plochy jsou navrhovány v přímé návaznosti na zastavěné území, 
převážně s využitím stávajících přístupových komunikací, čímž je přirozeně 
rozvíjen charakter vlastního sídla. 

 
v části c)  

- zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech 
výstavby technické a dopravní infrastruktury  
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V návrhu ÚP nedochází k záboru PUPFL, vyjma návrhu přívodního kanálu 
k malé vodní elektrárně v severním okraji katastru v lokalitě Stupník (lokalita 
Z3), který nelze technicky realizovat mimo PUPFL. 

 
- v čl. 133 stanovené pro krajinu zemědělskou:   
v části b)  

- zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat v nezbytně nutné 
míře při zohlednění krajinných hodnot území  
Zastavitelné plochy jsou navrhovány v přímé návaznosti na zastavěné území, 
v rozsahu nezbytně nutném převzatém z platného ÚPSÚ tak, aby byla 
vyloučena možnost náhrad za změnu zastavitelného území. 

 
- v čl. 135 stanovené pro krajinu sídelní:   
v části a)  

- zabezpečit dostatečné plochy pro krátkodobou rekreaci obyvatel měst  
V ÚP jsou obsaženy plochy pro rekreaci a sport a funkčně zahrnuto využití pro 
krátkodobou rekreaci ve stávajících plochách. 

v části c)  
- chránit a rozšiřovat doprovodnou zeleň  
V ÚP jsou obsaženy plochy pro rozšíření zeleně. 

 
Dle ZÚR do řešeného území zasahují tyto stávající limity: 

- trasy vodovodu, plynovodu a vrchního elektrického vedení 
- lokalita národní kulturní památky 
- záplavové území Labe 
- prvky ÚSES (biokoridory a biocentra) 
- ochranné pásmo vodního zdroje  

 
Tyto skutečnosti jsou územním plánem respektovány. 

 
Územní plán je koordinován s ÚPD a ÚPP sousedních obcí, specielní požadavky na 
koordinaci nevyplývají.   
 
 
 
 
3 vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších 

vztahů v území 
 
3.1 Širší vztahy 

 
Ráby leží v severozápadní části pardubického kraje, cca 5,0 km 

severovýchodním směrem od Pardubic, východním směrem od komunikace I. třídy č. 
37. V severní části řešeného území leží areál národní kulturní památky – zřícenina 
hradu Kunětická Hora. Zastavěné území se rozkládá při komunikaci III. třídy č. 2985 
(Drozany – Kunětice) a při odbočce z ní východním směrem č. III/2984.   

 
Komplexní širší vztahy jsou nejlépe patrné z výkresové části, kde jsou širší vztahy 

zpracovány na mapě v měřítku 1:25 000. 
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3.1.1 Postavení obce v systému osídlení 
 
Řešené území je vymezeno správním územím obce Ráby, které tvoří jedno 

katastrální území – k.ú. Ráby o celkové rozloze 237 ha.  
 
Z hlediska státní správy spadá obec do působnosti Krajského úřadu 

Pardubického kraje a Magistrátu města Pardubic.  
 
Nejužší vazbu jak co se týče občanské vybavenosti, tak dojížďky do zaměstnání 

má obec na blízké Pardubice (cca 5 km jihozápadně). Nejbližšími sousedními obcemi 
jsou Drozany - cca 1 km jižním směrem, Kunětice vzdálené cca 2 km východním 
směrem, Němčice vzdálené cca 2 km severním směrem a Srch vzdálený cca 3 km 
západním směrem.  

 
Nejbližšími  sousedními katastry jsou: Němčice nad Labem směrem severním, 

Kunětice východním směrem a Drozany západním směrem. 
 

3.1.2 Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury 
 
Železnice 
 
Řešeným územím neprochází železniční trať. Nejbližší železniční trať prochází 

západně řešeného území mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Nejbližší železniční 
stanice je v Pardubicích , event Stéblové – cca 5 km.  

 
Silnice 

 
Řešeným územím procházejí komunikace III. tř.: 
 

- III/2985 (Staré Hradiště – Brozany – Ráby – Němčice), prochází středem obce 
ve směru sever – jih 

- z komunikace III/2985 odbočuje východním směrem v jižní části obce 
komunikace III/2984 (Ráby – Kunětice)  

- z komunikace III/2985 odbočuje západním směrem v severní části katastru 
obce komunikace III/2987 (Ráby – Hradiště na Písku)  
 
Směrem západním se hlavní komunikace III. třídy napojuje na komunikaci II. 

třídy Pardubice – Hradec Králové č. 324, která prochází mimo katastr ve směru sever 
–jih, resp. souběžnou komunikaci I/37. Z této komunikace je v oblasti Opatovi n. L., 
tedy severně od Rábů napojení na dálnici D11 Hradec Králové – Praha.  
 

Vodovody 
 

V severní části řešeného území se na úbočí Kunětické Hory nachází podzemní 
vodojem, z kterého jsou zásobovány Pardubice a další okolní obce. V západní  části 
řešeného území prochází z vodovodu řada hlavních zásobovacích řadů. 
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Elektrorozvody 
 
Řešené území je zásobováno vrchním primérním rozvodným systémem 35 kV, 

linkou VN 965, 966 Pardubice – Holice, která prochází jižně řešeného území ve směru 
východ - západ. Vrchními přípojkami z uvedené linky jsou připojeny stávající 
trafostanice v jednotlivých částech obce.  

 
Jihovýchodní částí řešeného území prochází vrchní elektrické vedení VVN 110 

kV. 
 
 

Plynovody STL   
 

V zájmovém území se nacházejí NTL a STL plynovody v zastavěném území 
obce pro vlastní obsluhu objektů. V západním okraji řešeného území prochází trasa 
VTL plynovodu. 
 

3.1.3 Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů 
 
Obec Ráby se nachází v severozápadní části Pardubického kraje, při jižním úpatí 

svahu Kunětické Hory. Území je tvořeno rovinatým až mírně svažitým terénem s 
výškovým rozmezím 220 – 238 m n. m. 

 
V severní části řešeného území se v okolí Kunětické Hory nalézá EVL Kunětická 

Hora (NATURA 2000), pásmo oblasti národní kulturní památky a místo krajinného 
rázu Kunětická Hora, krajinný celek Bohdanečsko. 

 
Celé řešené území náleží do oblasti krajinného rázu Pardubicko.  

 
V severní části řešeného území je vymezen prvek regionálního ÚSES – RBC 

1758  - Kuněticko, jím prochází osa nadregionálního biokoridoru K74 Bohdaneč – 
Uhersko ve směru SZ – JV a směrem SV z něj vychází nadregionální biokoridor K73 
Bohdaneč – Vysoké Chvojno.  

 
Jihovýchodně od Rábů se nachází regionální – RBC 967 – Halda. Východně 

řešeného území se nachází tok Labe.  
 

 
 
 
4 vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména 

s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických 
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 

 
Návrh ÚP Ráby naplňuje v úrovni územního plánu cíle územního plánování 

stanovené § 18 a řeší úkoly obsažené v § 19 stavebního zákona v rozsahu 
stanoveném schváleným zadáním ÚP Ráby. Návrh územního plánu je zpracován 
s ohledem na zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot 
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v území s aktuálním stavem požadavků na územní plánování v řešeném území obce 
Ráby. 

 
Územní plán prověřil předpoklady a požadavky na další rozvoj sídla, posoudil 

využitelnost ploch vymezených jako rozvojové v platné územně plánovací 
dokumentaci. Rozvojové záměry v řešeném území koordinuje se záměry vymezenými 
v platné nadřazené územně plánovací dokumentaci. Rozvojové záměry budou nadále 
i po vydání ÚP sledovány a prověřovány (každé 4 roky). V případě potřeby budou 
nové požadavky na změny v území zapracovány do územního plánu formou jeho 
změny. 

 
Územní plán je v souladu se stavebním zákonem projednán a posouzen. Po jeho 

vydání se stane závazným podkladem pro rozhodování v území a bude jedním z 
nástrojů pro práci orgánů územního plánování. 

 
Územní plán respektuje kulturní a civilizační hodnoty území. Upřesňuje vymezení 

skladebných částí územního systému ekologické stability. Vymezil plochy s rozdílným 
způsobem využití v nezastavěném území s ohledem na stávající i budoucí způsob 
jejich využití a stanovil pro ně podmínky využití. Respektuje plochy určené k plnění 
funkcí lesa a snaží se eliminovat zásahy do ploch s výskytem chráněných půd ZPF (I. 
a II. třídy ochrany).  

 
Do nezastavěného území nenavrhuje územní plán žádné záměry s výjimkou 

rozvojových ploch, které jsou vymezeny vždy ve vazbě na zastavěné území.  
 
Navržená koncepce územního plánu umožňuje vyvážený rozvoj všech tří pilířů 

územního plánování a není v rozporu s principy udržitelného rozvoje území. Územní 
plán Ráby vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním řešením 
prostorového uspořádání území.  

 
Architektonické a urbanistické hodnoty v území jsou zachovány. Územní plán 

respektuje urbanistickou strukturu v obci. Urbanistický návrh se orientoval především 
na vytvoření dostatečné rezervy pro rodinné domy, doplnění ploch občanské 
vybavenosti a dobudování technické infrastruktury. Lokality pro rozvoj výstavby jsou 
situovány v návaznosti na stávající zastavěné území, které logicky doplňují stávající 
zastavěné území obce. Rozvojové plochy jsou navrhovány přiměřeně k velikosti a 
významu obce. V maximální míře je pro výstavbu využito volných pozemků v rámci 
zastavěného území, stávajících proluk v obci. Rozsah rozvojových ploch je nutno brát 
jako maximální, případný další rozvoj je možný pouze za předpokladu rozvoje veřejné 
infrastruktury s důrazem na důsledné prověření již vymezených rozvojových ploch, 
ochranu nezastavěných a nezastavitelných ploch a kulturních a přírodních hodnot 
území. Byly stanoveny požadavky na architektonické a estetické požadavky na 
prostorové uspořádání území zásadami prostorové regulace u jednotlivých ploch 
s různým způsobem využití. 

 
Dále územní plán zohledňuje přírodní i kulturní hodnoty v území. Územní plán 

chrání krajinu a rozvíjí přírodní hodnoty v území upřesněním prvků ÚSES. Navržená 
koncepce rozvoje nepředstavuje ohrožení kvality životního prostředí. 

 
Byly koordinovány veřejné i soukromé záměry změn v území.    
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5 vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů 
 
Územní plán Ráby byl zpracován dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho 

prováděcích předpisů v platném znění. 
 
Územní plán je zpracován v souladu s metodikou MINIS – Minimální standard 

pro digitální zpracování územních plánů v GIS v prostředí zákona č. 183/2006 Sb. 
verze 2.2. 

 
Věcný obsah grafické i textové části je zpracován v souladu s přílohou č.7 

k vyhlášce č.500/2006 Sb. 
 
Územní plán v souladu se stavebním zákonem vymezil zastavěné území, 

stanovil koncepci rozvoje území, urbanistickou koncepci a vymezil rozvojové plochy; 
stanovil koncepci veřejné infrastruktury, podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití a vymezil plochy, ve kterých je prověření změn jejich využití územní 
studií podmínkou pro rozhodování. 
 
 
 
 
6 vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 

a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 
 
ÚP Ráby byl v rámci celého procesu projednáván s dotčenými orgány, které 

chrání veřejné zájmy. S dotčenými orgány, které uplatnily svá stanoviska a požadavky 
na úpravu návrhu v rámci společného jednání, byla stanoviska koordinována (viz 
tabulka Vyhodnocení společného projednání návrhu ÚP Ráby“).  

V procesu řízení o návrhu územního plánu došlá stanoviska dotčených orgánů 
nepožadovala žádné úpravy v projednávaném dokumentu (viz tabulka „Vyhodnocení 
veřejného projednání návrhu ÚP Ráby“). 

V opakovaném řízení o návrhu ÚP Ráby byl v došlém stanovisku KrÚ Pk/OŽPZ 
požadavek na drobnou úpravu v ploše ZX a požadavek obce Ráby o doplnění 
přípustného funkčního využití rovněž v ploše ZX. Oba požadavky byly zapracovány do 
textové části u vymezené plochy ZX. Ostatní došlá stanoviska nepožadovala žádné 
úpravy v projednávané dokumentaci (viz tabulka „Vyhodnocení opakovaného 
veřejného projednání ÚP Ráby“). 
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Vyhodnocení společného projednání návrhu ÚP Ráby 
 

     Dotčený orgán Stanovisko (doslovný přepis)     Vyhodnocení stanoviska 

 1. 
ČR - Státní energetická 
inspekce, náměstí Republiky 
12, 530 02 Pardubice  

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

 

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

15.11.2012 

Na základě provedeného posouzení Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje vydává souhlasné stanovisko s podmínkou: 
z hlediska požární ochrany: 
- požární hydranty navržené jako zdroj vody pro hašení požárů, 
musí svými parametry odpovídat požadavkům ČSN 73 0873. 

 
 
 

- projektant doplnil požadavek do textové 
části odůvodnění – Požární ochrana 

3. 
Krajská hygienická stanice, 
U Divadla 828, 530 02 
Pardubice 

19.10.2012 

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

s o u h l a s í. 
Odůvodnění 
KHS se k návrhu zadání územního plánu obce Ráby vyjádřila 
stanoviskem s č.j. KHSPA 16958/2011/HOK-Pce ze dne 
21.11.2011 bez podmínek. 
Nově navržené lokality: 
Z1 – lokalita je situována na jižním okraji obce, v návaznosti na 
stávající plochy sportovního vybavení. Jedná se o plochu, která by 
měla být využita pro OS – občanské vybavení – tělovýchovná a 
sportovní zařízení.  
Z2 – lokalita je situována na jihovýchodním okraji katastru obce, při 
západní straně cyklostezky. Jedná se o plochu, která je navržena 
jako občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední.  
Z3 – lokalita je situována při východním okraji stávající zástavby 
obce, za tokem Rábského odpadu. Jedná se o velkou plochu 
určenou pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské.  
Z4 – lokalita je situována při severovýchodním okraji stávající 
zástavby, v ploše bývalé zahrádkářské kolonie. Jedná se o plochu, 
která by měla být určena pro BI – bydlení v rodinných domech 
městské a příměstské.  
Z5 – lokalita je situována na severovýchodním okraji obce 
v blízkosti stávajících ploch smíšených rekreačních.  

 
 
 
 

- vzato na vědomí 
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Z6, Z7, Z8 – lokality jsou situovány na severním okraji katastru 
obce. Jedná se o plochy, které jsou navrženy jako občanské 
vybavení - komerční zařízení malá a střední.  
Z9 – lokalita je situována na severním okraji zastavěné části obce. 
Jedná se o plochu, která by měla být využita jako BI – bydlení 
v rodinných domech městské a příměstské. 

4. 
Státní veterinární správa, 
Husova 1747, 530 03 
Pardubice 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

 

5. 
Krajský úřad Pk, Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice 
- odbor dopravy a silničního 
hospodářství 

 
 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

6. 
Krajský úřad Pk, Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice 
- odbor školství, kultury a 

tělovýchovy/odd. kultury a 
PP 

15.11.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krajskému úřadu Pardubického kraje bylo doručeno Vaše 
oznámení o projednávání návrhu územního plánu Ráby. V řešeném 
území je národní kulturní památka „Zřícenina hradu Kunětická 
hora“, proto je podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, Krajský 
úřad Pardubického kraje dotčeným orgánem. Stanovisko z hlediska 
ochrany zájmů státní památkové péče je následující: 
1. Návrh územního plánu Ráby je z hlediska ochrany zájmů státní 
památkové péče nepřijatelný. 

 

 

 

2. Nebyly respektovány naše požadavky stanovené ve stanovisku 
k návrhu zadání ÚP Ráby. V něm bylo požadováno doplnění 
prostorových regulativů o „minimální velikost stavební parcely“ a 
zejména konzultace v průběhu zpracování s Národním 
památkovým ústavem, nebo s krajským úřadem. Žádný z těchto 
požadavků nebyl splněn. 

3. Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými 
nálezy ve smyslu zákona č.20/1987., o státní památkové péči ve 
znění pozdějších předpisů. Tento údaj je v návrhu ÚP obsažen na 
straně č. 49, ale poučení o znění památkového zákona je naprosto 
nesprávné a je nutno je přeformulovat tak, aby odpovídalo znění 

 
 
 
 
 
 
 
 

- projektant upravil návrh ÚP na základě 
jednání 5.12.2012, dle NPÚ - Národního 
památkového ústavu, který zaslal dne 
17.1.2013 Pokyny k přepracování ÚP 
Ráby (viz  příloha stanoviska) 

 
 

- projektant doplnil do prostorových 
regulativů koeficient zastavění pozemků 

 
 
 

 
 
- poučení o území s archeologickými 
nálezy je přeformulováno tak, aby 
odpovídalo znění zákona  
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zákona. 

4. Na straně 60 v kapitole ochranná pásma, není uvedeno 
ochranné pásmo státního hradu Kunětická hora. 

 

5. Rozhodně nesouhlasíme se zařazením stávajících zastavěných 
lokalit na úpatí Kunětické hory mezi plochy BI - bydlení městské a 
příměstské. Zařazení neodpovídá stávajícím poměrům v území a je 
v rozporu s podmínkami ochrany ochranného pásma. Celé území 
na úpatí Kunětické Hory (severně od Rábského odpadu počínaje 
křižovatkou u č.p.177, včetně č.p.9, 10, 39) je nutno vymezit jako 
bydlení venkovské v rodinných domech. Koeficient zastavění 40% 
je naprosto nepřiměřený. Požadujeme jeho stanovení na 15% pro 
stavbu hlavní + 10% pro doplňkové stavby. 

6. V kapitole stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití pokládáme vymezení ploch pod Kunětickou 
Horou z hlediska úkolů územního plánování za nefunkční. Velmi 
volná definice ploch SR - plochy smíšené obytné - rekreační 
umožňuje přestavbu zahrádkářské kolonie v nejexponovanější části 
OP Kunětická Hora na novou obytnou čtvrť bez nutnosti změny 
územního plánu a bez požadavku schválení podrobnější územně 
plánovací dokumentace v regulérním procesu za účasti památkové 
péče. Část lokality je přitom již obsažena v územní studii Ráby- 
lokalita Podhůří západ a je s ní fakticky nakládáno jako 
s přestavbovým územím. Požadujeme takové vymezení ploch 
s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek jejich využití, 
které bude odpovídat skutečným poměrům v území a v případě 
návrhu na změny v území bude pravdivě reflektovat zamýšlenou 
změnu tak, aby mohla být tato změna orgány památkové péče 
regulérně posouzena. Pokládáme za nutné v území odlišit plochy 
s převahou funkcí zeleně (zahrádkové kolonie a rekreační chatky) a 
území převážně obytné s rodinnými a rekreačními domy. 

7. K nově navrženým lokalitám pro výstavbu máme následující 
připomínky: 

• Z3 zastavitelná plocha „Nová Ohrada – východní okraj 
obce“ - v severním okraji je nutno respektovat podmínky 
stanovené v místě krajinného rázu Kunětická hora, 
krajinného celku Bohdanečsko. V celé lokalitě je nutno 

 

- je uvedeno OP národní kulturní 
památky Kunětická hora, projektant 
doplnil státního hradu 

 
 
 
- funkční zařazení je přehodnoceno 
z ploch BI – bydlení městské a 
příměstské na plochu BV – bydlení 
venkovské nebo SV – plochy smíšené 
obytné – venkovské, přehodnocen a 
upraven je i koeficient zastavění 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

- projektant upravil využití jednotlivých 
ploch podle skutečného záměru, dle 
pokynů NPÚ 

 

- projektant rozlišil plochy s převahou 
zeleně (zahrádkářské kolonie a rekreační 
chaty) a plochy s převahou bydlení dle 
pokynů NPÚ  

 

- lokalita Z3 je převzata ze stávajícího 
platného ÚPSÚ Pod Kunětickou horou  - 
na lokalitu je zpracovaná a zaevidovaná 
územní studie, která nerespektovala 
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respektovat podmínky OP Kunětická Hora. 
 
 
 

• Z4 zastavitelná plocha „Podhůří západ - severovýchodní 
okraj obce“, Z5 zastavitelná plocha „Podhůří východ - 
severovýchodní okraj obce“ a Z9 zastavitelná plocha 
„Podhůří západ - severovýchodní okraj obce“ - Zařazení 
lokalit mezi potenciální zastavitelná území obecně 
považujeme za hrozbu, která může negativně ovlivnit 
prostředí hradu Kunětická Hora. Tento návrh odporuje 
podmínkám stanoveným při vymezení ochranného pásma a 
je neakceptovatelný. Navržené lokality za těchto okolností 
není možno využít pro zástavbu. 

• Vymezení všech lokalit jako bydlení městské a příměstské 
odporuje podmínkám OP. Lokality požadujeme vymezit jako 
bydlení venkovské. Koeficient zastavění 40% je naprosto 
nepřiměřený v celém řešeném území. Požadujeme jeho 
stanovení na 15% pro stavbu hlavní + 10% pro doplňkové 
stavby. 

8. Vzhledem ke značné pohledové expozici lokality z nadhledu 
považujeme obytné podkroví za nevhodné. Zejména prosvětlení 
střešními okny je v dané lokalitě naprosto nevhodné. Dalším 
nepřijatelným zásahem do těsného podhůří Kunětické hory je 
umísťování fotovoltaických, solárních a obdobných zařízení. 

Odůvodnění: 
Zřícenina hradu Kunětická Hora patří mezi nejhodnotnější ukázky 
pozdně gotických šlechtických sídel na území ČR a zároveň je 
mimořádně důležitou památkou pro region Pardubicka, jak 
z hlediska historického - působení rodu Pernštejnů v regionu - tak 
z hlediska utváření dnešní identity krajiny, kdy je důležitým 
krajinným prvkem, orientačním a identifikačním bodem. Pro své 
hodnoty byla zřícenina hradu Kunětická Hora nařízením vlády č. 
132/2001 Sb., prohlášena za národní kulturní památku. K ochraně 
prostředí hradu - nejen jedinečných panoramatických kvalit 
památky, ale i historické struktury okolního osídlení a modelujících 
prvků krajinné zeleně - bylo rozhodnutím č.j. kult/206/84 zřízeno 

skutečnost v dané lokalitě; nyní je zadán 
požadavek zpracovat studii novou, která 
bude před schválením předložena 
dotčenému orgánu k vyjádření 

 
- zastavitelné plochy Z4, Z5 a Z9 jsou 
rovněž převzaty z platného ÚPSÚ, 
v případě vypuštění těchto ploch by obec 
hradila náhrady;  
na plochu Z4 je zaevidovaná územní 
studie a jsou již vybudované inženýrské 
sítě a komunikace;  
na plochu Z5 je pravomocně vydané 
územní rozhodnutí a připravuje se 
stavební řízení 
 
- funkční zařazení je přehodnoceno 
z ploch BI – bydlení městské a 
příměstské na plochu BV – bydlení 
venkovské nebo SV – plochy smíšené 
obytné – venkovské, přehodnocen a 
upraven je i koeficient zastavění 

- do funkčního využití ploch s rozdílným 
způsobem využití projektant jako 
nepřípustné zařadil umisťování 
fotovoltaických, solárních a obdobných 
zařízení a je do zásad prostorové 
regulace opravena nízkopodlažní 
zástavba 
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ochranné pásmo. K ochraně vlastních hodnot kulturní krajiny 
pernštejnské rybniční soustavy a souvisejících krajinných útvarů 
byla navržena Krajinná památková zóna Bohdanečsko. 
Koncepce péče o památkový fond v Pardubickém kraji schválená 
Radou Pardubického kraje 21.10.2004 k OP hradu Kunětická Hora 
uvádí: V procesu územního plánování je třeba vytipovat nejcennější 
pohledové koridory a ty pak nekompromisně držet volné stejně jako 
svahy a okolí úpatí hory. 
Přes zřízení ochranného pásma vedl velký urbanistický tlak 
v ochranném pásmu k rozvoji obytné zástavby městského a 
příměstského typu. Zástavba se vyznačuje především vysokým 
koeficientem zastavění a používáním typicky městských forem 
zástavby včetně dvojdomů a řadových domů. Samotné stavby mají 
často nepřiměřený objem a hmotové členění. Výstavba městského 
a příměstského typu koliduje s požadavkem na zachování krajinné 
kompozice, měřítka a panorama prostředí státního hradu a je v 
rozporu s podmínkami ochrany Ochranného pásma hradu 
Kunětická Hora. 
Trend obsazení atraktivních pohledově exponovaných míst 
individuální výstavbou na úkor kvalit kulturní krajiny je v rozporu 
s veřejným zájmem. V OP Kunětické Hory je nutno konstatovat 
porušování podmínek ochrany ochranného pásma. Nejvážnější 
závadou je vymezování příměstského typu zástavby i na samotném 
úpatí Kunětické Hory, kde je dochovaná historická struktura 
osídlení jako součást hodnot prostředí NKP výslovně uvedena i 
v rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma. Jako 
urbanistickou závadu zástavbu úpatí Kunětické Hory identifikuje i 
Návrh zadání územního plánu. Tento problém má dvě stránky: 

Rozsah zástavby: 
Zastavitelná území jsou vymezena v souvislém pásu, který 
z jihovýchodu zcela odřízne homoli Kunětické Hory od okolní 
kulturní krajiny, privatizací a snížením prostupnosti krajiny sníží její 
rekreační potenciál. Zástavbou lokality Z4 zaniknou stávající sady. 
Sady jsou hodnotným prvkem zeleně historicky pokrývajícím úpatí i 
svahy Kunětické Hory a jejich plošný úbytek je nutno z hlediska 
památkového urbanismu hodnotit negativně. Negativní vliv 
vymezeného zastavitelného území je nutno zmírnit návrhem 
rozptýlené zástavby s vysokým podílem zahrad. 
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Příloha ke stanovisku ze dne 
17.1.2013: 
Pokyny k přepracování ÚP 
Ráby:  

 
 
 
 

Charakter zástavby: 
V návrhu ÚP je území vymezeno jako bydlení městského a 
příměstského typu s koeficientem zastavění 40%. V návrhu ÚP je 
nutno koeficient radikálně snížit a změnit typ zástavby (bydlení 
venkovské). Pokud už dojde k podstatné změně půdorysné 
struktury sídla - značnému rozšíření zastavěného území - je nutno 
touto změnou navázat na původní venkovský charakter a hmotovou 
strukturu původní zástavby v území, včetně dalších atributů tradiční 
venkovské zástavby, kterými jsou obdélné půdorysy staveb a 
sedlové střechy se sklonem přes 40°. Pokud návrh územního plánu 
obce Ráby nebude obsahovat tyto náležitosti, nebude možno jej 
z pohledu státní památkové péče akceptovat. 

Krajina v území ochranného pásma je velice důležitým prvkem 
tvořícím prostředí zříceniny hradu Kunětická hora. V tomto prostoru 
je urbanistická struktura sídel dobře viditelná díky nadhledu, který 
má pozorovatel – návštěvník hradu. Pro vesnická sídla je 
nejdůležitějším poznávacím znakem nízký poměr zastavění a 
současně velikost stavebních parcel. Rezignace na tyto parametry 
by znamenala nevratnou změnu ve výrazu sídel v ochranném 
pásmu, proto je z pohledu státní památkové péče nezbytně nutné 
požadovat, aby nová zástavba respektovala původní urbanistickou 
strukturu. 

Národní památkový ústav považuje současný návrh územního 
plánu obce Ráby za zásadně nevyhovující, je však nucen tento stav 
daný starším územním plánem a vydanými územními rozhodnutími 
akceptovat. Těmito mantinely jsou také omezeny následující 
pokyny pro přepracování územního plánu obce Ráby: 

Funkční vymezení zastavitelných území, plošná a prostorové 
regulace: 
Funkce území – stávající návrh: 
BI – plochy na úpatí Kunětické hory (severně od Rábského odpadu 
počínaje křižovatkou u č.p.177, včetně č.p.9, 10, 39) požadujeme 
nevymezovat jako městské a příměstské 
SR - požadujeme rozdělit na plochy rekreační – zahrádkářské 
kolonie a plochy smíšené obytné venkovské: 

Smíšené obytné venkovské:  
Vymezení: rozvojové plochy Z4, Z5 a Z9, historická zástavba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- projektant upravil návrh ÚP Ráby dle 
předaných pokynů NPÚ 
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Podhůří, stávající zástavba jižního svahu Kunětické hory, z jihu 
vymezená Kunětickým potokem a cestou na parcele 363/1 

Hlavní využití: bydlení v rodinných domech venkovského typu, 
může být vybaveno doplňkovými stavbami ke stavbě hlavní a 
užitkovou zahradou. Přípustná je rovněž stavba základního 
občanského vybavení, malé nerušící dílny, nezbytné stavby pro 
dopravní a technickou vybavenost, veřejná zeleň 

Zásady plošné a prostorové regulace: 
Rodinné domy s max. 1 nadzemním podlažím a případným 
obytným podkrovím 
Stavby nebytové s max. 1 nadzemním podlažím a případným 
obytným podkrovím 
Koeficient zastavění = max. 20% – je dán podílem celkové 
zastavěné plochy stavbou hlavní, stavbami doplňkovými k celkové 
výměře stavebního pozemku, max. však 200m2. Koeficient 
zastavění se nevztahuje na stavby charakteru zemědělské 
usedlosti se zázemím pro drobnou zemědělskou činnost (chlévy, 
špýchary, stáje, stodoly apod.)  

Plochy rekreační – zahrádkářské kolonie: 
Vymezení: Stávající zahrádkářská kolonie v rozsahu nyní 
vymezeném jako SR, kromě domů č.p. 7, 8, 41, 154, 161, 169 a 
domu na parcele st. 330 navazujících na historickou zástavbu podél 
cesty na severozápadě 
Hlavní využití: plochy určené pro individuální rekreaci 
v zahrádkářských osadách se zahradními domky a zahrádkářskými 
chatami, zeleň okrasná i užitková, doprovodné drobné stavby, 
nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost. 
Podmíněně přípustné využití: chaty a trvale obývané byty pouze 
stávající 

 
Úpravy v textové části: 
2. koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho 
hodnot 
Zásady celkové koncepce rozvoje obce 
(3) Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení 
souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území 
s aktuálním stavem požadavků na územní plánování v řešeném 
území. 
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V případě řešení nesouladu ochrany kulturních hodnot a požadavků 
na rozvoj území návrh územního plánu respektuje platná 
rozhodnutí. 

(4) Návrh ÚP respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci 
rozsáhlejší lokality pro rozvoj výstavby jsou situovány v návaznosti 
na stávající zástavbu v okrajových částech obce. 
Funkční využití zástavby a historická urbanistická struktura obce již 
byly výrazně změněny. ÚP rozvíjí stávající dominantní funkci 
předměstského bydlení.  

(8) Návrh územního plánu respektuje kulturní hodnoty území, 
především objekty evidované v seznamu nemovitých kulturních 
památek, památky místního významu a příslušnost řešeného území 
do území s archeologickými nálezy. 
V bodu 8 chybí NKP a ochranné pásmo NKP hradu Kunětická 
Hora. 

(9) Koncepce rozvoje řešeného území je limitována přítomností 
ochranných pásem. Jejich výčet je uveden v části B1.3 Odůvodnění 
územního plánu. 

 
3. urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, 
ploch přestavby a systému sídelní zeleně 
Z3 zastavitelná plocha „Nová Ohrada – východní okraj obce“ 
- v severním okraji je nutno respektovat podmínky stanovené 
v místě krajinného rázu Kunětická hora, krajinného celku 
Bohdanečsko 
V celé lokalitě je nutno respektovat podmínky OP Kunětická Hora. 
Koeficient zastavění je nepřiměřeně vysoký. Doporučujeme jeho 
snížení na 25% v souladu s řešením navrženým územní studí 
(Územní studie Nové Ráby - Ohrada, Adam První s.r.o., 2009).  

7. 
Krajský úřad, Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice 
- odbor životního prostředí a 
zemědělství 

19.11.2012 (došlo po termínu) 

 

 

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

 
 
 

- vzato na vědomí 
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Orgán ochrany přírody (zpracovatel Mgr. Radka Plívová): 
Z hlediska zvláště chráněných území, přírodních parků a 
regionálního územního systému ekologické stability (dále ÚSES), 
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, které jsou 
v kompetenci Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany 
přírody a krajiny, není proti návrhu ÚP námitek za podmínky 
dořešení plné průchodnosti nadregionálního biokoridoru ÚSES 
č. K 74 v lokalitě západně od plochy určené k zastavění č. Z4, = 
mezi LBC 105 a RBC 1758. Tento NRBK K 74 má mít minimální 
šířku 40 m, ale je veden nelogicky místo po volném terénu, kde pro 
něj je dost prostoru (tzn. Východně od nynějšího trasování), po linii, 
kde je již jeho funkce nevratně přerušena stávající zástavbou – 
stavba jižně od místní komunikace. Proto požadujeme vážně 
přezkoumat možnost trasování NRBK východněji, byť na úkor části 
plochy plánované zástavby č.Z4, kde je pro zajištění jeho plné 
funkčnosti místo bez současné zástavby. 

Pokud by došlo ke změnám nebo úpravám ÚSES v dotčených 
katastrálních územích, může je navrhnout pouze autorizovaná 
osoba, pověřená MŽP ČR k projektování ÚSES na základě 
úspěšné zkoušky z odborné způsobilosti v této oblasti, v souladu se 
schválenou metodikou. 

Upozorňujeme, že od 1.1.2003 je věcně a místně příslušným 
orgánem ochrany přírody a krajiny z hlediska lokálních ÚSES, 
významných krajinných prvků a dalších chráněných částí přírody, 
obecní úřad s rozšířenou působností - Magistrát města Pardubic. 
Jeho vyjádření, jako dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny, 
jste povinni si zajistit. 

Upozorňujeme, že dle § 45h zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění, je nutné si vyžádat stanovisko, 
zda zamýšlené pořízení změn může mít samostatně nebo ve 
spojení s jinými záměry významný vliv na území evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti. Stanovisko je nutné si vyžádat 
u krajského úřadu před zpracováním konceptu, resp. návrhu ÚP 
(v případě, že nebude koncept vypracováván).  
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel 
RNDr. Milan Boukal, Ph.D.) 
Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný 
orgán státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen 

 
 
 
 
 

- projektant vyřešil problém s NRBK K74 
na základě jednání s MŽP dne 9.7.2013;  
po úpravě návrhu ÚP Ráby dle 
vyhodnocení všech požadavků došlých 
v rámci společného jednání požádal 
pořizovatel  KrÚ OŽPZ o nové stanovisko  

 
 
 
 
 
 

 
- vzato na vědomí 

 
 
 
 

 
- vzato na vědomí 

 

 

 

- pořizovatel o stanovisko požádal a dle 
sdělení nemůže mít předložená 
koncepce významný vliv na vymezení 
ptačí oblasti ani na evropsky významné 
lokality 
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OZPF) dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve 
znění pozdějších změn (dále jen „zákon“), posoudil předloženou 
žádost a dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává SOUHLAS 
k uvedené věci „ÚP Ráby, návrh“, s vyhodnocením důsledků 
navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky 
č. 13/1994 Sb.  
Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 
28,0487 ha, z toho: 
Lokality: Z03, Z04, Z05, Z09 – rozloha 21,9140 ha. Využití je možné 
pro bydlení. 
Lokality: Z01, Z02, Z06, Z07, Z08 – rozloha6,1347 ha. Využití je 
možné pro občanské vybavení. 

Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona se 
nevtahují ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění, a neřeší se jím žádné majetkoprávní ani 
uživatelské vztahy k pozemkům. 
Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. J. Klapková) 
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, nemáme jako orgán státní správy lesů 
Krajského úřadu Pardubického kraje k předloženému návrhu 
územního plánu Ráby připomínky - dle textové části odůvodnění 
návrhu územního plánu v kap. 5. „Vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na 
pozemky určené k plnění funkce lesa“ je uvedeno, že návrhem 
územního plánu nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí 
lesa. 

 
 
- vzato na vědomí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- vzato na vědomí 

 

8. 
Magistrát Pardubice 
- odbor dopravy 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

9. 
Magistrát Pardubice 
- odbor správních agend, úsek 
památkové péče 

1.11.2012 

Dotčený orgán státní památkové péče vydal k návrhu zadání 
územního plánu Ráby písemné stanovisko č.j. MmP 71261/2011 ze 
dne 24.12.2011, ve kterém stanovil základní obecné požadavky na 
ochranu zájmů státní památkové péče na území ochranného 
pásma státního hradu Kunětická hora. Tyto požadavky nejsou 
návrhem územního plánu respektovány v následujících bodech: 
Navržené lokality rozvoje pro bydlení označ. Z3 (Nová Ohrada), Z4 
(Podhůří Skala), Z5 (Podhůří východ), Z9 (Hrubešova louka) jsou 
tak velkého plošného rozsahu, měnícího půdorysnou, hmotovou a 

 
 
 
 
 

- vzato na vědomí; projektant upravil 
návrh ÚP na základě jednání 5.12.2012, 
dle NPÚ - Národního památkového 
ústavu, který zaslal dne 17.1.2013 
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výškovou konfiguraci zástavby, že je důvodná obava z porušení 
krajinné kompozice, měřítka a panorama prostředí státního hradu, a 
tím základní podmínky pro možnou stavební činnost na území 
ochranného pásma vyplývající z Rozhodnutí o zřízení památkového 
ochranného pásma státního hradu Kunětická hora čj,kult/206/84 ze 
dne 25.4.1984. Proto je nezbytné alespoň zachovat dosavadní 
venkovský charakter zástavby a novou výstavbu výrazně plošně a 
prostorově redukovat. 

V rozvojových lokalitách je navrženo funkční využití k zástavbě 
bytovými a rodinnými domy městského a příměstského charakteru, 
což je nevhodné do vesnického prostředí obecně a na památkovém 
území zásadně. Přípustná je zde výstavba domy vesnického 
charakteru, kterou lze definovat následně: Lidová architektura nese 
tradici znaků, zakládajících identitu místního (regionálního) 
prostředí. Polabský dům byl domem zemědělce z úrodné krajiny. 
Přes to byl zpravidla přízemní. Byl původně členěn zpravidla na 
obytnou světnici, vstupní síň s navazující černou kuchyní a 
komorou či dvě komory přístupné ze síně na druhou stranu proti 
světnici. Dále na obdélný půdorys domu navazovaly chlévy. 
Střecha byla sedlová s úhlem spádu okolo 40°, běžně opatřená 
nízkou valbou. Často se zde objevují nízké podlomenice – úzký pás 
stříšky u paty štítu. Navazování na tradici místní architektury lze 
chápat při změně funkce původního domu, kde je nyní uchována 
pouze funkce obytná a ve výrazně vyšším standardu než domy 
minulosti v tom, že dům by měl mít v podstatě základní obdélný 
půdorys a sedlovou střechu, či sedlovou střechu s polovalbou 
o přesvědčivém sklonu a v pohledu na hmotu domu 
nezanedbatelným poměrem střechy k celku. Výše uvedeným je 
v hrubých rysech vyjádřena charakteristika domu venkovského 
typu. 

Pro lokality označ. Z3, Z4 a Z5 již byly zpracovány urbanistické 
studie, které byly odsouhlaseny při navrhované venkovské 
výstavbě.   

Dalším, ne zcela jasným bodem je navrhované funkční využití 
lokalit označ. Z2, Z6, Z7 a Z8 jako ploch občanského vybavení 
(komerční zařízení malá a střední) a jejich prostorové regulace, 
která navrhuje výstavbu objektů o 2NP + podkroví, což přesahuje 
o jedno podlaží akceptovatelnou hmotu rodinných domů. Zvláště 

Pokyny k přepracování ÚP Ráby (viz  
příloha stanoviska KrÚ Pk /OŠKT) 

 
 
 
 
 
 

 
- funkční zařazení zastavitelných ploch je 
přehodnoceno z ploch BI – bydlení 
městské a příměstské na plochu BV – 
bydlení venkovské nebo SV – plochy 
smíšené obytné – venkovské, 
přehodnocen a upraven je i koeficient 
zastavění 

 
 
 
 

 
 
 
 
- projektant přepracoval urbanistickou 
koncepci na bydlení venkovské se 
zachováním charakteru původní 
zástavby (obdélný půdorys, sklonité 
střechy …)  

 

- bude zachována zástavba venkovského 
charakteru 

 
 
 
 

- bude povolena nízkopodlažní zástavba, 
přehodnoceny jsou podmínky plošné a 
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lokality Z6 a Z7 navazují přímo na území nemovité kulturní 
památky, státního hradu Kunětická hora a jakákoliv plošná výstavba 
na nich není žádoucí. Zástavbu objekty o 2 NP + podkroví lze 
akceptovat pouze ve stávajícím zastavěném území a vždy ve 
vztahu k hmotové zástavbě bezprostředního okolí. 

Mezi další požadavky památkové péče kromě minimalistického 
urbanistického uspořádání patří požadavky na používání tradičních 
materiálů pro střešní krytiny a výplně fasádních otvorů a eliminaci 
velkoplošných skleněných solárních a fotovoltaických panelů na 
střechách domů. 
Návrh územního plánu mezi nepřípustnými stavbami správně uvádí 
fotovoltaické elektrárny na volných plochách, ale v závorce je 
umožňuje umisťovat na stávající stavby. Tuto poznámku v závorce 
požadujeme vypustit. Na území ochranného pásma je chráněná 
také tzv. „střešní krajina“. Řídí se metodikou Péče o střechy 
historických budov a na základě této metodiky orgány památkové 
péče rozhodují o typu, tvaru, velikosti a barvě střešní krytiny 
v zájmu zachování tradičního pohledového působení zástavby sídla 
z dálkových pohledů a v současné době i z výšky (pohled z hradu, 
letadla, rogala, balóny apod.). Z tohoto důvodu je umisťování 
velkoplošných solárních a fotovoltaických panelů na střechy 
v chráněném území nepřípustné, a to na všechny šikmé pohledově 
výrazné střechy. Výjimku lze v individuálních případech připustit na 
ploché střechy ve stávající zástavbě, kdy lze technicky celé zařízení 
skrýt za atikou. 

Do nepřípustných staveb ještě požadujeme doplnit stavby pro 
základové stanice a anténní systémy mobilních operátorů. 

 
Na str.49 odůvodnění v posledním odstavci týkajícím se území 
s archeologickými nálezy je třeba uvést text do souladu se 
zákonem. Text „Zemní zásahy v rámci zakládání objektů mohou“ 
nahradit slovy „Stavební činnost může“ a slova „v případě 
archeologických nálezů“ nahradit slovy „v případě zamýšlené 
stavební činnosti“. (oznamovací povinnost podle §22 odst.2 
památkového zákona se netýká pouze zemních zásahů pro 
zakládání objektů, již objevených archeologických nálezů či zásahů 
do půdního profilu, ale obecně stavební činnosti, což může být 
kromě uvedených i např. rekonstrukce stropních a svislých 

prostorové regulace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- do funkčního využití ploch s rozdílným 
způsobem využití projektant jako 
nepřípustné zařadil umisťování 
fotovoltaických, solárních a obdobných 
zařízení i na stávající stavby (viz plochy 
technické infrastruktury, výroby a 
skladování) 

 
 
 
 

 
 
- projektant doplnil do nepřípustného 
využití i základové stanice a anténní 
systémy mobilních operátorů   

 

 
- projektant uvedl do souladu se 
zákonem text týkající se území 
s archeologickými nálezy (dle 
požadavku) 
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konstrukcí stávajících domů). Ze stejného důvodu je třeba na str.60 
v odstavci ochrany archeologických památek nahradit slova „při 
zásazích do půdního profilu“ slovy „stavební činnosti“. 

Textová část dále neobsahuje upozornění pro vlastníky nemovitostí 
– stavebníky o povinnostech na území ochranného pásma státního 
hradu Kunětická hora, které se týká zamýšlených staveb, změn 
staveb, terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, 
odstranění staveb a udržovacích prací, u kterých je vlastník povinen 
si předem vyžádat vydání závazného stanoviska orgánu státní 
památkové péče podle §14 odst.2 památkového zákona. 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.  

 
 
 

- projektant doplnil do textové části 
upozornění pro vlastníky nemovitostí – 
stavebníky o povinnostech na území 
ochranného pásma státního hradu 
Kunětická Hora, a to nutnost si vyžádat 
stanovisko orgánu státní památkové 
péče podle §14 odst. 2 památkového 
zákona, a to i v případě, že se jedná 
o stavební činnost, která nevyžaduje 
ohlášení nebo stavební povolení podle 
§ 103 zák. č. 183/2006 Sb. 

10. 
Magistrát Pardubice 
- odbor životního prostředí 

1.11.2012 

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

Oddělení ochrany přírody: 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění nemáme námitek k předloženému návrhu ÚP. 

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, upozorňuji, že všechny 
stavby v ochranném pásmu lesa (tj. do 50 m od pozemků určených 
k plnění funkcí lesa) budou vyžadovat souhlas se stavbou 
v ochranném pásmu lesa. Doporučená minimální odstupová 
vzdálenost staveb od hranic pozemků určených k plnění funkcí lesa 
je 20 m. 

Z hlediska zákona.č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF není námitek. 

Oddělení vodního hospodářství: 
Do doby realizace intenzifikace stávající BČOV v obci nebo 
přepojení na kanalizační systém města Pardubice s rozvojem 
zástavby v obci z vodohospodářského hlediska nesouhlasíme. 

 
Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není 
rozhodnutím podle správního řádu, a proto nelze proti němu 
podat odvolání. Odbor životního prostředí si vyhrazuje 

 
 
 

- vzato na vědomí 
 

 

- vzato na vědomí 
 

- v textové části návrhu je respektování 
OP lesa uvedeno (lokality Z5, Z6, Z7, 
Z8), projektant doplnil min. odstupovou 
vzdálenost staveb od hranice PUPFL 
20 m v případě souhlasu OŽP 

 
- vzato na vědomí 
 

- u lokalit Z4, Z5 a Z9 je uvedena 
podmínka a je konzultována s dotčeným 
orgánem – bez námitek 
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možnost změnit toto vyjádření, vyjdou-li ve věci najevo nové 
okolnosti, které by mohly mít vliv na zájmy ochrany životního 
prostředí. 

11. 
Ministerstvo dopravy ČR, 
odbor infrastruktury a 
územního plánu, nábřeží L. 
Svobody 1222/12, PO BOX 9, 
110 15 Praha 1 

 
 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

12. 
Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, odbor surovinové 
politiky, Na Františku 32, 
110 15 Praha 1  

5.10.2011 

Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství 
a těžby nerostných surovin neuplatňujeme podle ustanovení § 50 
odst. 2 stavebního zákona k výše uvedené územně plánovací 
dokumentaci žádné připomínky, protože v k.ú. Ráby se nenacházejí 
výhradní ložiska nerostných surovin.  

 
 
 

- vzato na vědomí  
 

13. 
Ministerstvo vnitra ČR, Odbor 
správy majetku 
P.O.BOX 21/OSM, 170 34 
Praha 7 

 
 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

14. 
Ministerstvo zdravotnictví, 
Odbor investičního rozvoje, 
Palackého nám. 4, 128 01 
Praha  

8.10,2012  

Ministerstvo zdravotnictví ČR nemá v předmětné lokalitě žádné 
zájmy z hlediska nadregionální výstavby zdravotnických zařízení. 

 
- vzato na vědomí 

15. 
Ministerstvo zemědělství ĆR, 
Pozemkový úřad Pardubice, 
B. Němcové 231, 530 02 
Pardubice 

2.11.2012 

Pozemkový úřad Pardubice k návrhu územního plánu Ráby sděluje, 
že v katastrálním území Ráby se do roku 2017 neplánuje zahájení 
komplexní pozemkové úpravy.  
Pozemkový úřad Pardubice přesto doporučuje ponechat část 
zemědělské půdy ve vlastnictví obce na realizaci plánu společných 
zařízení (polní cesty, biokoridory, biocentra, vodohospodářská a 
protierozní opatření aj.). 

 

- vzato na vědomí 
 

- vlastnictví pozemků nelze ovlivnit 
územním plánem, územní plán neřeší 

 

16. 
Ministerstvo životního 
prostředí, odbor výkonu státní 
správy, Resslova 1229/2a, 
500 02 Hradec Králové  

 
 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

17. 
Obvodní báňský úřad 
v Trutnově,  

Z dokumentace „ÚP RÁBY návrh“, který je vystaven na Vámi 
uvedené internetové adrese, vyplývá, že : „… Řešené území je 
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pracoviště HK, Wonkova 1142, 
500 02 Hradec Králové 

3.10.2012 

vymezeno správním územím obce Ráby, které tvoří katastrální 
území Ráby o celkové rozloze 237,00 ha.    ) 

Vzhledem k tomu, že na katastrálním území Ráby není, podle námi 
vedené evidence, stanoven žádný dobývací prostor, nemá Obvodní 
báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického 
k dokumentaci „ÚP RÁBY návrh“, který je vystaven na Vámi 
uvedené internetové adrese, žádné připomínky.  

 
 
 
 
 
 

- vzato na vědomí 

18. Ministerstvo obrany ČR, 
Vojenská ubytovací a stavební 
správa, Teplého 1899/C, 530 
02 Pardubice  

3.10.2012 

V rámci poskytnutí údajů o území dle zák. č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu byly podklady o technické 
infrastruktuře ve správě VUSS Pardubice předány Magistrátu města 
Pardubice formou vymezených území (§ 175 zákona) jako příloha 
pasportních listů. 

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

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

Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací je 
podmíněn v případech, že jsou řešeny plochy pro výstavbu 
větrných elektráren ( dále VE ) respektování podmínek, týkajících 
se výstavby VE. V úrovni územního plánování nelze posoudit, zda 
eventuelně plánovaná výstavba VE nenaruší obranyschopnost 
státu ČR a zájmy resortu MO. Tuto skutečnost lze zjistit až na 
základě podrobné výkresové dokumentace, ve které budou 
uvedeny mimo jiné typy VE, souřadnice a výšky těchto staveb. Před 
realizací staveb VE je nutno zaslat projektovou dokumentaci k 
posouzení a vyžádat si stanovisko VUSS ke stavbě. Upozorňuji na 
skutečnost, že pokud se prokáže, že stavby VE budou mít negativní 
vliv na radiolokační techniku v užívání resortu MO, bude stanovisko 

 
 
 
 
 
 

- vzato na vědomí 
 
 
 
 
 

- skutečnost je uvedena v textové i 
grafické části (koordinační výkres) 

 
 

- vzato na vědomí 
 
 
 

 

- výstavba VE v řešeném území není 
přípustná 
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k výstavbě VE zamítavé. 
 
 

  

Úřad územního       
plánování 

                       Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

1. 
Krajský úřad, Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice 
- odbor rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu – 
odd. ÚP 

27.1.2014 

Ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) vyplývají 
zejména následující úkoly pro územní plánování řešeného území: 
• Respektovat priority územního plánování pro zajištění 

udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kap. 1 ZÚR 
Pk. 

• Respektovat zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly 
pro územní plánování, které jsou stanovené pro rozvojovou 
oblast republikového významu OB4 v čl. 12 a v čl. 13 ZÚR Pk. 

• Respektovat zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj 
v územích s přírodními, kulturními a civilizačními hodnotami, 
které jsou stanovené v kap. 5 ZÚR Pk. 

• ZÚR Pk zařazuje předmětné území dle cílových charakteristik 
krajiny do krajiny sídelní, zemědělské a lesozemědělské. 
V územním plánu je nutné respektovat a zpřesnit zásady pro 
plánování změn v území, které jsou stanovené z hlediska péče 
o krajinu v kap. 6 ZÚR Pk. 

• Vymezit nadregionální koridory územního systému ekologické 
stability K73 a K74 při respektování čl. 110, čl. 112 a čl. 113 
ZÚR Pk. 

• Respektovat zásadu pro usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území (čl. 108 ZÚR Pk), na základě 
které lze vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích 
jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. 

Doporučujeme upravit dokumentaci ve smyslu níže uvedených 
připomínek, které vyplývají jednak ze ZÚR Pk a dále ze zjištění 
v rámci činnosti, která vyplývá pro krajský úřad z ustanovení §171 
stavebního zákona: 
• Požadujeme prověřit návaznost prvků územního systému 

ekologické stability (ÚSES) na územně plánovací dokumentace 
sousedních obcí (např. LBK ve východní části území 
nenavazuje na ÚSES v ÚP Kunětice, NRBK K74 nenavazuje na 
vymezený ÚSES v ÚPO Staré Hradiště). 

•  ÚSES lze vymezit pouze na území obce Ráby, v hlavním výkresu 
nemohou být zobrazeny prvky ÚSES na sousedním území. 

 
 

- návrh ÚP Ráby požadavek respektuje 
 (text viz str. 45 - 48)  
 

- návrh ÚP Ráby požadavek respektuje  
(textová část viz str. 45 – 48) 
 

- návrh ÚP Ráby požadavek respektuje 
 (text viz str. 45 - 48)  
 
 

- návrh ÚP Ráby požadavek respektuje 
 (text viz str. 45 - 48)  
 
 

- návrh ÚP Ráby požadavek respektuje 
 (text viz str. 45 - 48)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- projektant prověřil návaznost ÚSES na 
sousední obce a ev. zjištěné chyby 
upravil 

 
- projektant opravil vymezení ÚSES – je 
vymezeno pouze na území k.ú. Ráby 
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• Vymezení zastavitelné plochy Z1 a Z3 jsou v rozporu 
s ustanovením § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání ploch, ve znění pozdějších předpisů, 
kde je uvedeno, že pro každé dva hektary zastavitelné plochy 
bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné 
se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha 
veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této 
výměry se nezapočítávají pozemní komunikace. 

Stanovisko dle § 51 stavebního zákona obsahující posouzení 
návrhu územního plánu z hlediska zajištění koordinace využívání 
území, zejména s ohledem na širší územní vztahy a posouzení 
souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem Vám sdělíme po předložení zprávy 
o projednání, zpracované v souladu s § 12 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

 
- pro zastavitelné plochy Z1a Z3 je 
návrhem ÚP daná podmínka pro 
rozhodování v území - pořízení územní 
studie, kde je nutno mimo jiné vymezit 
veřejné prostranství dle platné legislativy 

 
 
 
 
 
 
 

- vzato na vědomí 
 

 

   

    Sousední obce                         Připomínka Vyhodnocení připomínky 

1. Obec Kunětice - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku  

2. Obec Němčice - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku 

3. Obec Staré Hradiště - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku 

 
 

  

Objednatel                   Připomínka, námitka        Vyhodnocení 

1. 
Obec Ráby 

15.11.2013 

Obec Ráby po projednání na Zastupitelstvu obce dne 8.11.2012, 
dává tento požadavek na úpravu návrhu nového územního plánu 
obce Ráby: 
Textová část 
strana 10 – Z2 funkční využití – na konci řádku vypustit „a střední“ 

 

strana 17 – (35) vypustit poslední větu – „Vlastní osvětlení bude 
provedeno sadovými stožáry“ 

 
 
 
 

- označení je uvedeno dle metodiky 
MINIS, omezení lze uvést u konkrétní 
plochy  

- je vypuštěno z textu dle požadavku 
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strana 21 – bod 10) – vypustit „a reklamní“ 
  2.BI – B – 1) vypustit slovo „drobných“ 

strana 25 – nahoře v B – funkční využití přípustné vypustit body „7 
a 8“ 

strana 52 – 3.1.4. kanalizace – odstavec dvě vypustit poslední větu 
„kal je likvidován na zemědělských pozemcích spolu se statkovými 
hnojivy“ 

V prostorové regulaci požadujeme jednotnou výšku 7 m. Obchodní 
zařízení pouze drobná velikost. 

 

 

 

Výkresová část – doplnit barevné označení 
OM – pozemky p.č. 104/1, 127/1, st. 37/3 a 121, BI – pozemky p.č. 
st. 334 a 44/1, OS – pozemek p.č. 344/32 

- je vypuštěno z textu dle požadavku 
 

- je vypuštěno z textu dle požadavku 

 
- je vypuštěno z textu dle požadavku 

 
 

- funkční zařazení je přehodnoceno 
z ploch BI – bydlení městské a 
příměstské na plochu BV – bydlení 
venkovské nebo SV – plochy smíšené 
obytné – venkovské, prostorová regulace 
je upravena pro nízkopodlažní zástavbu 

 

- projektant prověřil stávající stav a dle 
požadavku (skutečného stavu) 
výkresovou část upravil  

2. 
Obec Ráby 

21.2.2013 

Obec Ráby po projednání na Zastupitelstvu obce dne 14.2.2013, 
dává tento požadavek na úpravu návrhu nového územního plánu 
obce Ráby: 
Na základě změny hranic katastrálního území Ráby, žádáme 
zařadit nově vzniklé pozemky p.č. 511 a 512 v k.ú. Ráby, které 
vznikly směnou s obcí Kunětice a zaktualizovat hranice KÚ dle 
vzniklé situace 

 
 
 

- projektant upravil v návrhu ÚP hranice 
katastrálního území dle skutečnosti 

 

 
 

Zpracovala dne 11.7.2013 pí Eva Švecová, jako pořizovatel ÚP Ráby, ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Ráby  
 
 
 

………………………..               ……………………………… 
pořizovatel             určený zastupitel  

Zdeňka Morchová, starostka 
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Vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP Ráby 
 

    Dotčený orgán             Stanovisko (doslovný přepis)      Vyhodnocení stanoviska 

1. 
ČR - Státní energetická 
inspekce, náměstí Republiky 
12, 530 02 Pardubice  

19.12.2013 

Souhlasíme s předloženým návrhem a neuplatňujeme žádné 
námitky proti jeho schválení 
Státní energetické inspekce, Územní inspektorát pro 
Královéhradecký a Pardubický kraj v Hradci Králové jako dotčený 
orgán státní správy příslušný podle § 94 odst. 3 zákona číslo 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), v platném znění a podle § 13 odst. 3 zákona 
číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění 
omlouvá svoji neúčast na veřejném projednávání návrhu změny, 
který je podle ustanovení § 52 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů stanoven na 23.1. 
2014. 

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

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

3.2.2014 

Na základě provedeného posouzení Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje vydává souhlasné stanovisko  

 

 

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

3. 
Krajská hygienická stanice, 
Mezi Mosty 1793, 530 03 
Pardubice 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

 

4. 
Státní veterinární správa, 
Husova 1747, 530 03 
Pardubice 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

 

5. 
Krajský úřad, Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice 
- odbor kultury a památkové 
péče 

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
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6. 
Krajský úřad, Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice 
- odbor životního prostředí a 
zemědělství 

19.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V předmětné věci vydává Krajský úřad Pardubického kraje jako 
orgán příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona toto 
stanovisko: 

Předložená koncepce nemůže mít významný vliv na vymezené 
ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality. 

Odůvodnění: 

Předmětem koncepce je upravený návrh územního plánu obce 
Ráby, jehož veřejné projednání se bude konat dne 23. 1. 2014. 
Řešené území je tvořeno jedním katastrálním územím – Ráby. 
Koncepce nezasahuje do žádné ptačí oblasti.  
V řešeném území se nalézá evropsky významná lokalita (dále též 
EVL) Kunětická hora (kód: CZ0533307), kde je předmětem ochrany 
páchník hnědý. Páchník hnědý je saproxylofágem, typickým 
druhem osídlujícím stromové dutiny. Preferuje osvětlené dutiny ve 
kmenech živých stromů, proto lze často nalézt populace páchníka 
v solitérních stromech či alejích. Většina řešených rozvojových 
ploch se nalézá mimo území této evropsky významné lokality. 
Pouze plocha Z8 (vlastníkem uvažována pro výstavbu rodinného 
penzionu) je navržena v částečném překryvu s platnou hranicí EVL 
Kunětická hora. Část EVL zasahující do plochy označené Z8 je 
v současné době navržena v rámci zarovnaní hranice k vyjmutí (pro 
svoji nízkou reprezentativnost).  
Vzhledem k uvedenému je zřejmé, že realizací koncepce nedojde 
k ovlivnění této EVL. Krajský úřad Pardubického kraje však 
upozorňuje na to, že jakýkoliv konkrétní záměr v dané ploše (Z8) 
podléhá ustanovení § 45i zákona a je pro něj tedy nutné vydat před 
jeho realizací samostatné stanovisko dle zmiňovaného paragrafu.  

Území dotčené koncepcí není v žádné ptačí oblasti ani v žádné 
další evropsky významné lokalitě. 

Krajský úřad Pardubického kraje posoudil předmět koncepce a 
dospěl k závěru, že výše uvedená koncepce nemůže mít významný 
vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality, 
jak ve svém stanovisku uvádí. 

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska, vyjádření či rozhodnutí, 
vydávaná podle ustanovení jiných paragrafů zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo jiných zákonů. 

 

 

 
 
- vzato na vědomí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- projektant doplnil v textové části k ploše 
Z8 poznámku: 
jakýkoliv konkrétní záměr v ploše Z8 
podléhá ustanovení § 45i zákona č. 
114/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a je pro něj tedy nutné vyžádat 
si před jeho realizací samostatné 
stanovisko dle zmiňovaného paragrafu  
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Krajský úřad, Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice 
 - odbor životního prostředí a 
zemědělství 

9.1.2014 

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

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas) 

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

Orgán ochrany přírody (zpracovatel Mgr. R. Plívová) 

Z hlediska zvláště chráněných území, přírodních parků a 
regionálního územního systému ekologické stability (dále ÚSES), 
které jsou v kompetenci Krajského úřadu Pardubického kraje, 
orgánu ochrany přírody a krajiny, není námitek proti návrhu ÚP za 
podmínky zachování prostorových a funkčních parametrů 
biokoridorů a biocenter ÚSES všech úrovní tak, aby byla zajištěna 
plná průchodnost těchto biokoridorů a biocenter. 

 

 

Upozorňujeme, že od 1. 1. 2003 je věcně a místně příslušným 
orgánem ochrany přírody a krajiny z hlediska lokálních ÚSES, 
významných krajinných prvků a dalších chráněných částí přírody, 
obecní úřad s rozšířenou působností – Magistrát města Pardubic. 
Jeho vyjádření, jako dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny, 
jste povinni si zajistit. 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel 
RNDr. M. Boukal, Ph.D.) 

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

S O U H L A S 

 

 

 

 

 

 

- vzato na vědomí 

 

 

 

- projektant vyřešil problém s NRBK K74 
na základě jednání se zástupci MŽP, 
KRÚ/OŽPZ, KrÚ/OSRK, MmP/OHA a 
obce Ráby dne 9.7.2013 (řešení je 
popsáno v textové části ÚP v kap. 5.2 
Územní systém ekologické stability – 
ÚSES a v části Odůvodnění v kap. 9.12 
ÚSES)  
- obec Ráby zašle podnět KrÚ/OSRK pro 
nejbližší aktualizaci ZÚR Pk ohledně 
prověření a následné zapracování 
projednaného řešení trasy NRBK K74 

 

- vzato na vědomí 

 

 

 

 

 

 

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

Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 28,5975 
ha, z toho: 

√ Lokality: P01, Z03, Z04, Z05, Z09 - rozloha 22,4628 ha. Využití 
je možné pro bydlení. 

√ Lokality: Z01, Z02, Z06, Z07, Z08 - rozloha 6,1347 ha. Využití je 
možné pro občanskou vybavenost. 

Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona se 
nevztahují ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění, a neřeší se jím žádné majetkoprávní ani 
uživatelské vztahy k pozemkům. 

Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. J. Klapková) 

Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, nemáme k veřejnému projednání návrhu 
územního plánu Ráby a vyhodnocení společného projednání 
připomínky. 

neobsahuje požadavek na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vzato na vědomí 

 

7. 
Krajský úřad Pk, Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice 
- odbor dopravy a silničního 
hospodářství 

 
 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

8. 
Magistrát Pardubice 
- odbor dopravy 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

9. 
Magistrát Pardubice 
- odbor správních agend, úsek 
památkové péče 

23.12.2013 

Orgán státní památkové péče uplatnil k návrhu zadání územního 
plánu své stanovisko čj. MmP 71261/2011 ze dne 24.12.2011 a 
následně připomínky ke společnému jednání stanoviskem čj. MmP 
57134/2012 ze dne 29.10.2012, doplněné připomínkami k podaným 
námitkám stanoviskem čj. MmP 14770/2013 ze dne 2.4.2013. Po 
posouzení upraveného návrhu územního plánu datovaného 
12/2013 konstatujeme, že uplatněné připomínky jsou v textové části 
a odůvodnění územního plánu zapracovány, a proto nemáme 
z hlediska státní památkové péče další připomínky. 

 

 

 

 

 
- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace 
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10. 
Magistrát Pardubice 
- odbor životního prostředí 

24.1.2014 

Oddělení odpadů a ovzduší: 

Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
nemáme k předloženému návrhu územního plánu připomínek. 

Oddělení ochrany přírody: 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění nemáme námitek k předloženému návrhu ÚP 
Ráby. 

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů odkazujeme na naše 
vyjádření č.j.: ŽP/59293/12/Ves, ze dne 30.10.2012. V této 
souvislosti pak upozorňujeme na omezenou využitelnost některých 
lokalit pro výstavbu, vzhledem k existenci ochranného pásma lesa a 
námi již uvedené odstupové vzdálenosti staveb od hranic pozemků 
určených k plnění funkcí lesa min. 20 m. Zejména v případě lokality 
Z6 se v tomto pásmu nachází převážná část lokality.   

Z hlediska ochrany ZPF dle zák.č. 334/1992 Sb. není námitek. 

Oddělení vodního hospodářství: 

K likvidaci produkovaných odpadních vod bude využita stávající 
BČOV v obci. 

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. 

 

 

- vzato na vědomí 

 

 

- vzato na vědomí 

 

 

- vzato na vědomí;  

Respektování ochranného pásma lesa je 
uvedeno ve všech dotčených lokalitách a 
rovněž upozornění na umisťování staveb 
v odstupové vzdálenosti 20 m od hranic 
PUPFL je uvedeno v odůvodnění 

- vzato na vědomí 

 

- vzato na vědomí; 
Navržené řešení likvidace odpadních vod 
bylo konzultováno s dotčeným orgánem  

11. 
Ministerstvo dopravy ČR, 
odbor infrastruktury a 
územního plánu, nábřeží L. 
Svobody 1222/12, PO BOX 9, 
110 15 Praha 1 

 
 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

12. 
Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, odbor surovinové 
politiky, Na Františku 32, 
110 15 Praha 1  

 
 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
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13. 
Ministerstvo vnitra ČR, Odbor 
správy majetku 
P.O.BOX 21/OSM, 170 34 
Praha 7 

 
 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

14. 
Ministerstvo zdravotnictví, 
Odbor investičního rozvoje, 
Palackého nám. 4, 128 01 
Praha   

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

15. 
Ministerstvo životního 
prostředí, odbor výkonu státní 
správy, Resslova 1229/2a, 500 
02 Hradec Králové  

 
 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

16. 
Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro 

Pardubický kraj,  
Pobočka Chrudim 
Poděbradova 909,  
537 15 Chrudim 

 
 
 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

17. 
Obvodní báňský úřad, 
v Trutnově,  
pracoviště HK, Wonkova 1142, 
500 02 Hradec Králové 

13.12.2013 

Vzhledem k tomu, že na katastrálním území Ráby není, podle námi 
vedené evidence, stanoven žádný dobývací prostor, nemá Obvodní 
báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického 
k vystavené dokumentaci na Vámi uvedené internetové adrese 
žádné připomínky. 

 
 

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

18. Ministerstvo obrany ČR, 
Vojenská ubytovací a stavební 
správa, Teplého 1899/C, 530 
02 Pardubice  

 
 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

 
 

  

Úřad územního plánování                            Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

1. 
Krajský úřad, Komenského 
nám.125, 532 11 Pardubice 
- odbor rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu – 
odd. ÚP 

Krajský úřad Pardubického kraje obdržel dne 9. 12. 2013 oznámení 
o zahájení řízení o Územním plánu Ráby, ve smyslu § 52 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). 
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27.1.2014 Na základě posouzení částí řešení, které byly od společného 
jednání změněny, konstatujeme, že stanovisko dle § 50 odst. 2 
stavebního zákona, které bylo vydáno dne 23. 8. 2013 pod čj. 
KrÚ 54995/2013 a následné potvrzení o odstranění nedostatků dle 
§ 50 odst. 7 stavebního zákona, které bylo vydáno na základě 
upravené dokumentace po společném jednání dne 2. 12. 2013 pod 
čj. KrÚ 80203/2003, zůstává i nadále v platnosti. 

 

 

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

 

   

      Sousední obce                          Připomínka Vyhodnocení připomínky 

1. Obec Kunětice - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku  

2. Obec Němčice - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku 

3. Obec Staré Hradiště - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku 

 
 

  

Objednatel                   Připomínka, námitka  

1. Obec Ráby 

23.1.2014 

Požadavek na zahrnutí pozemku p.č. 181/2 k.ú. Ráby (výměra 
47 m2) k ploše Z6 – zastavitelná plocha. Důvodem je prodej pp.č. 
181/2 a připojení k pozemku p.č. 181/1 k.ú. Ráby. 

- požadavku se vyhovuje; projektant 
rozšířil zastavitelnou plochu Z6 
o uvedený pozemek; v celé uvedené 
ploše je nutno respektovat podmínku OP 
lesa 

 
Zpracoval dne 24.3.2014  Magistrát města Pardubic, jako pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Ráby v souladu s § 53 zák.č. 183/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
 
 
………………………..               ……………………………… 
pořizovatel             určený zastupitel  

Zdeňka Morchová, starostka 
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Vyhodnocení opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP Ráby 
 

     Dotčený orgán              Stanovisko (doslovný přepis)       Vyhodnocení stanoviska 

1. 
ČR - Státní energetická 
inspekce, náměstí Republiky 
12, 530 02 Pardubice  

14.5.2014 

Stanovisko ČR – Státní energetické inspekce, Územního 
inspektorátu pro Královéhradecký a Pardubický kraj v Hradci 
Králové, k oznámení o konání veřejného projednání návrhu 
Územního plánu obce Ráby. 

Na základě Vašeho oznámení jsme Vám dne 18.12.2013 zaslali 
naše stanovisko ke konání veřejného projednání návrhu Územního 
plánu Ráby vedené pod číslem jednacím 4244/13/52.104/Št 
k návrhu ÚPO. Naše stanovisko se nemění.   

Souhlasíme s předloženým návrhem a neuplatňujeme žádné 
námitky proti jeho schválení 
Státní energetické inspekce, Územní inspektorát pro 
Královéhradecký a Pardubický kraj v Hradci Králové jako dotčený 
orgán státní správy příslušný podle § 94 odst. 3 zákona číslo 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), v platném znění a podle § 13 odst. 3 zákona 
číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění 
omlouvá svoji neúčast na veřejném projednávání návrhu změny, 
který je podle ustanovení § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů stanoven na 13.5. 
2014. 

 

 

 

 

 

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

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

20.5.2014 

Na základě provedeného posouzení Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje vydává souhlasné stanovisko  

 

 

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

3. 
Krajská hygienická stanice, 
U Divadala 828, 530 02 
Pardubice 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

4. 
Státní veterinární správa, 
Husova 1747, 530 03 
Pardubice 

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
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5. 
Krajský úřad, Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice 
- odbor kultury a památkové 
péče 

3.7.2014 (došlo po termínu) 

Stanovisko k upravenému návrhu územního plánu Ráby. 

Krajskému úřadu Pardubického kraje bylo doručeno Vaše 
oznámení o opakovaném projednání návrhu územního plánu Ráby. 
V řešeném území je národní kulturní památka „Zřícenina hradu 
Kunětická hora“, proto je podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, Krajský úřad Pardubického kraje dotčeným orgánem. 
Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení kultury a památkové 
péče tímto sděluje, že akceptuje změny v částech řešení, které byly 
v upraveném návrhu územního plánu Ráby provedeny od 1. 
veřejného projednání, protože tyto nemají neblahý dopad na 
hodnoty v řešeném území chráněné podle památkového zákona. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

6. 
Krajský úřad, Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice 
- odbor životního prostředí a 
zemědělství 

19.5.2014 

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

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

Orgán ochrany přírody (zpracovatel Mgr. R. Plívová) 
Z hlediska zvláště chráněných území, přírodních parků a 
regionálního územního systému ekologické stability (dále ÚSES), 
které jsou v kompetenci Krajského úřadu Pardubického kraje, 
orgánu ochrany přírody a krajiny, není námitek proti návrhu ÚP za 
podmínky zachování prostorových a funkčních parametrů 
biokoridorů a biocenter ÚSES všech úrovní tak, aby byla zajištěna 
plná průchodnost těchto biokoridorů a biocenter. 
Stavby v budoucnu v území umístěné musí být prostorově 
rozmístěny tak, aby nevyvolávaly tlak na omezení plné funkce 
biokoridorů a biocenter a porostů je tvořících (jedná se především 
o dostatečnou vzdálenost staveb od okraje lokalit ÚSES tak, aby 
nebylo nutno kácet současné i budoucí vzrostlé dřeviny z důvodů 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
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ohrožení staveb při jejich vývratu). 

Upozorňujeme, že od 1. 1. 2003 je věcně a místně příslušným 
orgánem ochrany přírody a krajiny z hlediska lokálních ÚSES, 
významných krajinných prvků a dalších chráněných částí přírody, 
obecní úřad s rozšířenou působností – Magistrát města Pardubic. 
Jeho vyjádření, jako dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny, 
jste povinni si zajistit. 

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

                          S O U H L A S 

k uvedené věci ”ÚP Ráby - nové podklady, návrh“, 
s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na OZPF ve 
smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. 
Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 28,6022 
ha, z toho:  

√ Lokality: P01, Z03, Z04, Z05, Z09 - rozloha 22,4628 ha. Využití 
je možné pro bydlení. 

√ Lokality: Z01, Z02, Z06, Z07, Z08 - rozloha 6,1394 ha. Využití je 
možné pro občanské vybavení. 

Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona se 
nevztahují ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění, a neřeší se jím žádné majetkoprávní ani uživatelské 
vztahy k pozemkům. 

Tímto souhlasem se ruší stanovisko Krajského úřadu 
Pardubického kraje, orgánu OZPF č. j.: KrÚ 
84624/2013/OŽPZ/Se ze dne 8. 1. 2014. 

Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. J. Klapková) 
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích“), nemáme 
k opakovanému veřejnému projednání návrhu územního plánu 

 

 

 
- vzato na vědomí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- vzato na vědomí 
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Ráby a vyhodnocení veřejného projednání zásadní připomínky, 
přičemž zůstává v platnosti stanovisko krajského úřadu ve smyslu 
zajištění ochrany lesních pozemků, které se nacházejí v areálu 
„Perníkové chaloupky“ a které spadají do režimu zákona o lesích. 
Se zařazením lesních pozemků p. č. 158/2, 160/4, 160/5 a 160/9 
v k.ú. Ráby do plochy označené jako ZX – plochy zeleně se 
specifickým využitím v zásadě souhlasíme, protože lesní pozemky 
jsou v oploceném areálu využívány kromě plnění funkcí lesa i 
k rekreačním účelům v souvislosti s provozem „Perníkové 
chaloupky“, požadujeme však rozšířit definování zásad hlavního 
využití plochy tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o vzrostlou zeleň 
s charakterem lesních porostů, kterou je třeba při využívání 
plochy zachovat a v tomto smyslu i v budoucnu následně 
obnovovat. Pojem zeleň není pro účely zachování charakteru lesa 
při využívání dané plochy dostatečnou zárukou, aby zůstala 
naplněna některá ustanovení lesního zákona v (např. § 13 odst. 1 
lesního zákona, který uvádí, že „Veškeré pozemky určené k plnění 
funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle tohoto zákona. 
Jejich využití k jiným účelům je zakázáno“, případnou výjimku může 
v odůvodněných případech udělit orgán státní správy lesů). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- projektant doplnil v textové části 
k hlavnímu využití u plochy ZX, že se 
jedná o plochu s lesními porosty plnícími 
funkci ochrany  

7. 
Krajský úřad Pk, Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice 
- odbor dopravy a silničního 
hospodářství 

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

8. 
Magistrát Pardubice 
- odbor dopravy 
 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

9. 
Magistrát Pardubice 
- odbor správních agend, úsek 
památkové péče 

11.4.2014 

Orgán státní památkové péče uplatnil k návrhu zadání územního 
plánu své stanovisko čj. MmP 71261/2011 ze dne 24.12.2011 a 
následně připomínky ke společnému jednání stanoviskem čj. MmP 
57134/2012 ze dne 29.10.2012, doplněné připomínkami k podaným 
námitkám stanoviskem čj. MmP 14770/2013 ze dne 2.4.2013 a 
řízení o návrhu stanovisko čj. MmP 72346/2013 ze dne 20.12.2013.  
Po posouzení upraveného návrhu územního plánu konstatujeme, 
že uplatněné připomínky jsou v textové části a odůvodnění 
územního plánu zapracovány, a proto nemáme z hlediska státní 
památkové péče k návrhu další připomínky. 

 
 
 
 
 
 
 

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
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10. 
Magistrát Pardubice 
- odbor životního prostředí 

15.5.2014  

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

Oddělení ochrany přírody: 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění nemáme námitek k předloženému návrhu ÚP Ráby 
pro opakované projednání. Platí naše původní vyjádření k návrhu 
ÚP Ráby pod č.j. OŽP/1203/2014/Ves ze dne 22.1.2014. 

Z hlediska zák.č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF není námitek. 

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů platí naše  vyjádření k návrhu 
ÚP Ráby pod č.j. OŽP/1203/2014/Ves, ze dne 22.1.2014.  

Oddělení vodního hospodářství: 
Respektovat PRVK PK. 
 
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. 

 

 
- vzato na vědomí 

 

 

- vzato na vědomí 

 
 

- vzato na vědomí;  

 

- vzato na vědomí 

 

- vzato na vědomí; navržené řešení 
likvidace odpadních vod bylo 
odsouhlaseno dotčeným orgánem (bez 
připomínek) 

11. 
Ministerstvo dopravy ČR, 
odbor dopravní politiky, 
mezinárodních vztahů a 
životního prostředí, nábřeží L. 
Svobody 12/22, 110 15 Praha  

 
 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

12. 
Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, odbor surovinové 
politiky, Na Františku 32, 
110 15 Praha 1  

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

13. 
Ministerstvo vnitra ČR,  
Odbor správy majetku  
P.O.BOX 21/OSM, 170 34 
Praha 7 

 
 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
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14. 
Ministerstvo zdravotnictví, 
Odbor investičního rozvoje, 
Palackého nám. 4, 128 01 
Praha   

 

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

15. 
Ministerstvo životního 
prostředí, 
odbor výkonu státní správy,  
Resslova 1229/2a, 500 02 
Hradec Králové  

 
 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

16. 
Státní pozemkový úřad, 
oddělení správy 
vodohospodářských děl,  
Husinecká 1024/11a, 130 00 
Praha 3 

 

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

17. 
Obvodní báňský úřad 
v Trutnově,  
pracoviště HK, Wonkova 1142, 
500 02 Hradec Králové 

9.4.2014 

Tímto omlouváme neúčast zástupce zdejšího úřadu na Vámi 
svolaném opakovaném veřejném projednání návrhu územního 
plánu Ráby, které se bude konat dne 13.5.2014. 

Podle kapitoly 1. „Vymezení zastavěného území“, kapitoly (2) Vámi 
vystavené dokumentace“ÚP RÁBY – Upravený návrh“: „Řešené 
území je vymezeno správním územím obce Ráby, které tvoří 
katastrální území Ráby ocelkové rozloze 237,00 ha.“  

Vzhledem k tomu, že na katastrálním území Ráby není, podle námi 
vedené evidence, stanoven žádný dobývací prostor, nemá Obvodní 
báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického 
k vystavené dokumentaci na Vámi uvedené internetové adrese 
žádné připomínky. 

 

 

 

 

 

 
 

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

18. Ministerstvo obrany ČR, 
Agentura pro nakládání 
s nemovitým majetkem 
Teplého 1899, 530 02 
Pardubice  

16.4.2014 

V rámci poskytnutí údajů o území dle zák. č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu byly podklady o technické 
infrastruktuře ve správě ČR-MO, AHNM OÚSM Pardubice, předány 
Magistrátu města Pardubice formou vymezených území (§175 
zákona) jako příloha pasportních listů. 

V řešeném území se nachází ochranné pásmo letištního 
radiolokačního prostředku zahrnuté do jevu 103 – letecká 
stavba včetně ochranného pásma viz pasport č. 40/2012. Za 
vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené 

 
 
 
 
 
 

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
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území – viz příloha pasportního listu. Vydání závazného 
stanoviska MO ČR podléhá výstavba vyjmenovaná v části – 
VYMEZENÁ ÚZEMÍ – celé správní území. 

Tento regulativ požaduji zapracovat do textové i grafické části 
návrhu územního plánu. 

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

Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací je 
podmíněn v případech, že jsou řešeny plochy pro výstavbu 
větrných elektráren (dále VE) respektování podmínek, týkajících se 
výstavby VE. V úrovni územního plánování nelze posoudit, zda 
eventuelně plánovaná výstavba VE nenaruší obranyschopnost 
státu ČR a zájmy resortu MO. Tuto skutečnost lze zjistit až na 
základě podrobné výkresové dokumentace, ve které budou 
uvedeny mimo jiné typy VE, souřadnice a výšky těchto staveb. Před 
realizací staveb VE je nutno zaslat projektovou dokumentaci 
k posouzení a vyžádat si stanovisko MO ČR ke stavbě. Upozorňuji 
na skutečnost, že pokud se prokáže, že stavby VE budou mít 
negativní vliv na radiolokační techniku v užívání resortu MO, bude 
stanovisko výstavbě VE zamítavé.   

 
 
 

- předané podklady jsou uvedeny 
v textové i grafické části návrhu ÚP Ráby 
(koordinační výkres) 

 

- požadavek je respektován 

 

 

- jak je uvedeno v textové části návrhu 
ÚP, v celém území je výstavba VE 
nepřípustná  

   

Úřad územního plánování                         Stanovisko       Vyhodnocení stanoviska 

1. 
Krajský úřad, Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice 
- odbor rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu – 
odd. ÚP 

28.4.2014 

Krajský úřad Pardubického kraje obdržel dne 1. 4. 2014 oznámení 
o opakovaném veřejném projednání Územního plánu Ráby, ve 
smyslu § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební 
zákon). 

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

Dokumentace pro veřejné jednání nebyla měněna z hlediska 
záměru dotýkajících se nadřazené územně plánovací dokumentace 
a návrh nebyl doplněn o záměry nadmístního významu, které by 

 

 

 

 

 

 

 

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



               Odůvodnění Územního plánu Ráby 

___________________________________________________________________________________ 
Ing. arch. Petr Kopecký, A-PROJEKT 2014 85 

nebyly v zásadách územního rozvoje řešeny. Změny nemají vliv na 
širší územní vztahy. 

Na základě posouzení částí řešení, které byly od společného 
jednání změněny, konstatujeme, že stanovisko dle § 50 odst. 2 
stavebního zákona, které bylo vydáno dne 23. 8. 2013 pod čj. 
KrÚ 54995/2013 a následné potvrzení o odstranění nedostatků dle 
§ 50 odst. 7 stavebního zákona, které bylo vydáno na základě 
upravené dokumentace po společném jednání dne 2. 12. 2013 pod 
čj. KrÚ 80203/2003, zůstává i nadále v platnosti. 

projednávané dokumentace 

 

   

    Sousední obce                         Připomínky       Vyhodnocení připomínky 

1. Obec Kunětice - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku  

2. Obec Němčice - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku 

3. Obec Staré Hradiště - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku 

  

Objednatel             Připomínky, požadavky       Vyhodnocení 

1. Obec Ráby 

19.5.2014 

Obec Ráby po projednání na Zastupitelstvu obce dne 15.5.2014, 
dává tento požadavek na úpravu návrhu nového územního plánu 
obce Ráby: 
Do textové části na straně 36 bod 20. ZX – plochy zeleně se 
specifickým využitím doplnit v části B- funkční využití přípustné – za 
8) komunikace sloužící obsluze území, popřípadě ještě jiné 
přípustné využití (ponecháváme na zpracovateli) 

 
 
 
 

- projektant doplnil do přípustného využití 
plochy ZX – 8) komunikace sloužící 
obsluze území 

 
    Zpracoval dne 5.6.2014 Magistrát města Pardubic, jako pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Ráby v souladu s § 53 zák.č. 183/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

 
………………………..                   ……………………………… 
  pořizovatel                 určený zastupitel 

               Zdeňka Morchová, starostka 
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7 vyhodnocení splnění požadavků zadání  
 
Schválené zadání je návrhem územního plánu respektováno – viz přehled dále 

(v členění dle osnovy zadání): 
  

ad a) –  požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací 
dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů 

  návrh územního plánu respektuje příslušné požadavky PÚR ČR a ZÚR 
Pardubického kraje – podrobněji viz předchozí kapitola Odůvodnění ÚP; 

 
ad b)  – požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů 
  jsou řešeny reálné požadavky vyplývající z územně analytických podkladů: 
  Problémy k řešení dle tabulky: 
 – S1 – v současné době je již umožněno napojení obce na nadřazenou 

dopravní síť (III/29847 – II/324 – I/37 – D11) 
 – S2 – v rámci rozvojových ploch s výměrou nad 2 ha je v návrhu ÚP 

stanovena povinnost realizovat příslušné plochy veřejných prostranství 
 – S3 – s rozvojem obce bude nutno posílit veřejnou dopravu, která již v obci 

funguje – územní plán obslužnost umožňuje   
 – S4 – rozsah rozvojových ploch pro bydlení vychází především ze stávajícího 

platného územního plánu a jeho změn (zpracovaných  a schválených 
v posledních letech), aby byla vyloučena možnost požadavků náhrad za 
vyloučení ploch ze zastavitelného území 

 – S5 – migrační nárůst počtu obyvatel je dán kromě jiného i rozsahem 
nabízených rozvojových ploch a kvalitou prostředí obce, je uskutečňován 
v rámci sídelní krajiny dle ZÚR Pk     

 – S6 – atraktivita území podporuje rozsah rozvojových ploch v ÚP     
 – S7 – v návrhu ÚP jsou obsaženy jak nové plochy občanské vybavenosti (Z1, 

Z2, Z6, Z7,Z8), tak fixovány stávající plochy     
 
 – H1 – v návrhu ÚP jsou obsaženy plochy občanské vybavenosti (Z1, Z2, Z6, 

Z7,Z8), které drobně podpoří nárůst pracovních příležitostí     
 – H2 – dtto H1     
 – H3 – územní plán umožňuje posílení dopravního napojení do Pardubic     
 
 – Z1 – územní plán poskytuje dostatečný rozsah rozvojových ploch pro 

bydlení      
 – Z2 – územní plán poskytuje dostatečný rozsah stávajících i rozvojových 

ploch pro rekreaci      
 – Z3 – viz S4, areál NKP je návrhem respektován, podmínky památkové 

ochrany jsou zapracovány do regulativů rozvojových ploch    
 – Z4 – viz S3, S7 a Z2, do návrhu ÚP je zapracován generel cyklostezek  
 
  Závady v urbanistické struktuře a využití zastavěného území dle tabulky: 
 – ZU – viz S4, areál NKP je návrhem respektován, podmínky památkové 

ochrany jsou zapracovány do regulativů rozvojových ploch    
 – ZH23 – územní plán svým návrhem nezhoršuje kvalitu ovzduší v zájmovém 

území    
 – ZK2 – územní plán obsahuje upřesněný návrh ÚSES    
 – ZK3 – územní plán vymezuje a upřesňuje osy NRBK     
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  Problémy a střety záměrů na provedení změn v území dle tabulky: 
 – SLk – textová část ÚP obsahuje informace o povinnostech v území 

s archeologickými  nálezy 
 – SLk2 – dtto SLk   
 – P4 – územní plán obsahuje upřesněný návrh ÚSES vycházející z revize 

ÚSES v ORP Pardubice z roku 2010    
 
ad c) –  požadavky na rozvoj území obce 
  návrh územního plánu vychází ze zpracovaných ÚAP a doplňujících 

průzkumů a rozborů, z demografického vývoje obce, celkové urbanistické 
koncepce obce  a především  z návaznosti na stávající územní plán tak, aby 
byla vyloučena povinnost hrazení náhrad za vyloučení ze zastavitelného 
území, 

 – návrhem rozvojových ploch byly vytvořeny podmínky pro možné zvýšení 
zaměstnanosti, zvyšování počtu obyvatel a zlepšení demografické struktury 

  byly vytvořeny předpoklady pro zkvalitnění technické infrastruktury, 
 – rozvojové plochy byly navrhovány v návaznosti na stávající zastavěné 

území obce a přednostně na pozemky s nižšími třídami ochrany ZPF, 
 – návrhem byly respektovány veškeré prvky ÚSES, památné stromy, 

nemovité kulturní památky i památky místního významu, trasy a OP 
inženýrských sítí,  

 – byly respektovány aktivní zóna Q100, záplavové území Q100 a zóny 
havarijního plánování, 

 – byla respektována OP lesa;   
 – byly stanoveny hlavní směry rozvoje obce vycházející z aktuálních 

požadavků a stávajícího územního plánu vč. změn 
 – byly vymezeny návrhové lokality pro další rozvoj obce a vyhodnoceno 

vybavení obce technickou infrastrukturou, veškerým plochám řešeného 
území byly v rámci funkčního využití území přiřazeny hlavní funkce a k nim 
základní funkční regulativy 

 – byly vymezeny aktuální hranice zastavěného území obce a byla 
respektována stávající komunikační síť 

 – byla stanovena koncepce rozvoje inženýrských sítí nutných pro rozšíření 
bytové zástavby, koncepce rozvoje obce Ráby byla stanovena v návaznosti 
na stávající funkční uspořádání a doplnění urbanistické struktury bylo 
navrženo tak, aby byly vytvořeny podmínky pro udržitelný rozvoj území, tj. 
vyvážený vztah hospodářského rozvoje, sociální soudržnosti a kvalitních 
životních podmínek  

 
ad d) – požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou 

koncepci a koncepci uspořádání krajiny) 
  návrh územního plánu vychází z požadavků PÚR ČR a ZÚR Pardubického 

kraje, 
 – návrh územního plánu byly vymezeny rozvojové plochy bydlení v RD 

městských a příměstských, smíšené obytné rekreační, plochy pro občanské 
vybavení komerční a tělovýchovná a sportovní zařízení. S ohledem na 
účelnost využití území byla většina ploch zastavěného území západní části 
obce zařazena do ploch bydlení v RD, východní část v návaznosti na areál 
NKP do ploch smíšených obytných rekreačních,  
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 – v územním plánu byly navrženy regulativní podmínky pro plochy 
občanského vybavení komerčního a pro podnikatelskou činnost, apod. 
v rámci ostatních ploch, a tím vytvořeny podmínky pro možný rozvoj 
pracovních příležitostí, 

 – návrh ÚP Ráby respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci a 
stávající prostorové uspořádání zástavby; rozsáhlejší rozvojové lokality pro 
výstavbu jsou situovány v okrajových částech v návaznosti na stávající 
zástavbu, 

 – rozsah ploch pro bydlení vychází z demografického vývoje a podmínek 
v zájmovém území a zejména návaznosti na stávající územní plán (aby byla 
vyloučena možnost hrazení náhrad za vyloučení ze zastavitelného území),   

  v návrhu jsou respektovány přírodní hodnoty v území a vymezeny prvky 
ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky, atd.) vycházející z aktuální 
revize ÚSES v ORP Pardubice; koncepce uspořádání krajiny vychází ze 
současného stavu s cílem zachování krajinného rázu, 

 – pro plochy bydlení (stejně jako pro ostatní funkční plochy) jsou stanoveny 
prostorové regulativy; součástí regulativů je i prostorová regulace (např. 
koeficient zastavění, podlažnost, atd.) adekvátní územnímu plánu, 

 – v ÚP byla navržena koncepce veřejné infrastruktury pro nové rozvojové 
plochy,    

 – v rámci rozvojových ploch s výměrou nad 2 ha je v návrhu ÚP stanovena 
povinnost realizovat příslušné plochy veřejných prostranství, pro veřejná 
prostranství jsou stanoveny příslušné regulativní podmínky funkčního 
využití,  

 – nové zastavitelné plochy jsou dopravně napojeny na státní silniční síť, resp. 
na místní komunikace. 

 
ad e) –  požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
  požadavky na návrh dopravní infrastruktury jsou splněny, koncepce 

zachovává stávající silniční síť, 
 – v návrhu ÚP bylo posouzeno řešení stávajícího technického vybavení 

(vodovod, kanalizace, elektro, plyn) a zároveň byla navržena koncepce 
řešení, resp. rozšíření technické infrastruktury nezbytné pro zajištění celého 
území, kapacity technické infrastruktury byly detailně stanoveny pro 
elektrorozvody (v souladu s požadavky správce elektrovodů), pro rozvody 
vody, kanalizace, plyn a telekomunikace byla konstatována dostatečná 
kapacita stávajících rozvodů, která umožní obsluhu rozvojových ploch, bez 
podrobné specifikace pro lokality, 

 – celková koncepce občanské vybavenosti obce se nezmění, je rozšířena 
plocha občanského vybavení  - tělovýchovných a sportovních zařízení, jsou 
navrženy nové rozvojové plochy občanského vybavení komerčního, 
zejména v okolí NKP, pro možný rozvoj turistického ruchu 

 – koncepce odstraňování odpadů zůstává beze změny  
 – stávající veřejná prostranství jsou územním plánem respektována, v rámci 

rozvojových ploch s výměrou nad 2 ha je v návrhu ÚP stanovena povinnost 
realizovat příslušné plochy veřejných prostranství, pro veřejná prostranství 
jsou stanoveny příslušné regulativní podmínky funkčního využití. 

 
ad f) –  požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
  návrh ÚP respektuje přírodní a kulturní hodnoty území stanovené v ÚAP, 
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–  regulativy funkčních zón jsou stanoveny tak, aby byl respektován krajinný 
ráz o ochranné pásmo NKP hradu Kunětická Hora,  

 –  VKP Rábský odpad (dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění)  EVL jsou v návrhu ÚP 
respektovány,  

 –  do dokumentace byl zapracován a zpřesněn územní systém ekologické 
stability (ÚSES) vycházející z revize ÚSES pro ORP Pardubice, 

 – požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území jsou respektovány, 
 – byla zdůrazněna ohlašovací povinnost u archeologických nálezů a byly 

respektovány objekty evidované v seznamu nemovitých kulturních památek, 
 – v ÚP je zpracováno vyhodnocení navrhovaných záborů ZPF, z hlediska 

ochrany ZPF bylo v maximální možné míře postupováno tak, aby byly 
zabírány plochy nižších tříd ochrany ZPF; 

 – jsou uvedeny všeobecné údaje o pozemcích určených k plnění funkcí lesa 
(PUPFL). 

 
ad g) –  požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a 

asanace 
  jako veřejně prospěšné stavby v návrhu ÚP nejsou obsaženy, 
  – jako veřejně prospěšná opatření jsou v souladu se ZÚR (biokoridory U03 a 

U04) navrženy biokoridory K73 Bohdaneč – Vysoké Mýto a K74 Bohdaneč – 
Uhersko, 

 – jiné lokality pro zařazení do veřejně prospěšných staveb nebo veřejně 
prospěšných opatření nebyly požadovány.   

 
ad h) –  další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například 

požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a 
bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby 
území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) 

  do dokumentace byl zapracován a zpřesněn územní systém ekologické 
stability (ÚSES) vycházející z revize ÚSES pro ORP Pardubice, 

 – požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území jsou respektovány, 
 – v ÚP je zpracováno vyhodnocení navrhovaných záborů ZPF, z hlediska 

ochrany ZPF bylo v maximální možné míře postupováno tak, aby byly 
zabírány plochy nižších tříd ochrany ZPF; 

– v návrhu ÚP je respektováno zajištění ochrany obyvatelstva před 
hygienickými závadami a dalšími jevy týkajícími se veřejného zdraví, jsou 
respektována a uvedena OP silniční dopravy,  

 – areál NKP je návrhem respektován, podmínky památkové ochrany jsou 
zapracovány do regulativů rozvojových ploch, 

 – byla zdůrazněna ohlašovací povinnost u archeologických nálezů a byly 
respektovány objekty evidované v seznamu nemovitých kulturních památek, 

 – do návrhu ÚP jsou zapracovány požadavky k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva,  

 – v návrhu ÚP je uvedeno a respektováno záplavové území v řešeném území. 
 
ad i) –  požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území 
  v návrhu ÚP jsou respektována a zakreslena veškerá ochranná pásma 

vyplývající z ÚAP a průzkumů a rozborů; 
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 – v zadání uvedené úkoly, problémy a střety jsou návrhem ÚP respektovány a 
řešeny: 

 – SLk – textová část ÚP obsahuje informace o povinnostech v území 
s archeologickými  nálezy 

 – SLk2 – dtto SLk   
 – P4 – územní plán obsahuje upřesněný návrh ÚSES vycházející 

z revize ÚSES v ORP Pardubice z roku 2010    
 
ad j) –  požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem 

na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo 
rozvojové ose 

  v rámci zpracování návrhu ÚP byly zhodnoceny jednotlivé požadavky 
předané obcí, které byly vyhodnoceny a s přihlédnutím na návaznost na 
stávající platný ÚPSÚ  a jeho změny byly rozvojové plochy navrženy 
následovně:  

 – rozvojová lokalita Z1 občanského vybavení – tělovýchovného a 
sportovního zařízení (včetně pásu ochranné a izolační zeleně při 
západní straně) je v upravené podobě převzata z ÚPSÚ a jeho změn, 

 –  rozvojové lokality Z3, Z4, Z5 a Z9 ploch bydlení – v rodinných domech 
– venkovské, resp. smíšené obytné  - venkovské byly převzaty z ÚPSÚ 
a jeho změn a drobně upraveny dle schválených požadavků vlastníků 
pozemků, 

 – rozvojové lokality  Z2 a Z6 ploch občanského vybavení – komerční 
zařízení malá a střední byly nově vymezeny,  

 – rozvojové lokality  Z7 a Z8 ploch občanského vybavení – komerční 
zařízení malá a střední byly převzaty z ÚPSÚ a jeho změn, 

 – ostatní požadavky nebyly v souladu s rozhodnutím Obce akceptovány, 
nebo nenáleží do územního plánu,  

 –  návrh ÚP obsahuje údaje o rozsahu nových rozvojových ploch a 
vyhodnocení účelného využití zastavěného území ve vztahu k nutnosti 
vymezení zastavitelných ploch  

 – v návrhu ÚP jsou upřednostněny pozemky s nižšími třídami ochrany ZPF a 
nejsou dotčeny PUPFL, 

 – v návrhu ÚP je omezována fragmentace volné krajiny a nejsou vytvářeny 
samoty, 

 – v návrhu ÚP jsou pro přestavbové, zastavitelné i stávající plochy stanoveny 
podmínky prostorové regulace příslušející územnímu plánu, 

 – v návrhu ÚP je zajištěna ochrana území před nekoncepčním a živelným 
zastavěním ploch (pro rozsáhlejší plochy je stanovena povinnost zpracovat 
zastavovací studie) a jsou stanoveny podmínky pro využití veřejných 
prostranství, 

 – v návrhu ÚP nejsou vymezeny plochy výroby.    
 
ad k)  požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo 

prověření změn jejich využití územní studií 
 – pro rozsáhlejší plochy obytné zástavby Z3, Z4 Z5 je stanovena povinnost 

zpracovat zastavovací studie s příslušnou specifikací. 
 
ad l)  požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro 

rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem 
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 – plochy a koridory, pro které jsou podmínky pro rozhodování o změnách 
jejich využití stanoveny regulačním plánem, nejsou v ÚP obsaženy, 

 
ad m)  požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 

území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil 
požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí 
nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či 
ptačí oblast 

 –  vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA) a na udržitelný 
rozvoj území nebylo pro ÚP stanoveno, 

 
ad n)  případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na 

zpracování variant 
 –  zpracování konceptu územního plánu Ráby nebylo stanoveno, požadavek 

na zpracování variant rovněž nebyl stanoven, 
ad o)   požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na 

uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a 
problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

 –  formální požadavky na obsah a kompletnost dokumentace jsou akceptovány 
a splněny.  

 
 
 
 

8 výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny 
v zásadách územního rozvoje 

 
Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR Pk, územní plán 

neobsahuje.   
 
 
 
 

9 komplexní zdůvodnění přijatého řešení  
 

9.1 Urbanistický návrh 
 

Urbanistický návrh vychází ze záměru vytvořit dostatečnou rezervu pro novou 
výstavbu pro individuelní bydlení a rekreaci a plochy pro občanskou vybavenost.  

 
Obec Ráby se nachází v dosahu větších sídel (Pardubice, Hradec Králové) 

s poměrně bohatou nabídkou pracovních příležitostí, přičemž v posledních letech 
vzrůstá zájem o stavební parcely v kvalitnějším životním prostředí.   

 
Vymezení zastavitelných ploch v Rábech vycházelo z těchto předpokladů, 

principů a konkrétních podmínek: 
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-  respektovat většinu návrhových ploch vedených ve stávajícím územním plánu 
obce pro zajištění kontinuity územního plánování v řešeném území a vyloučení 
možnosti požadavků náhrad za zrušení zastavitelného území 

-  vytvořit přiměřenou prostorovou rezervu pro rozvoj bytové zástavby a rekreace 
při respektování urbanistické struktury sídla 

- plochy situovat v návaznosti na zastavěné území bez vytváření nových 
izolovaných prvků osídlení v krajině 

-  zastavěné území obce vykazuje poměrně vysokou hustotu, která novou 
bytovou výstavbu umožňuje pouze v jednotlivých případech, zároveň obec 
eviduje trvalou poptávku po stavebních parcelách   

-  při návrhu ploch zohlednit reálnou dopravní návaznost nových lokalit na 
dopravní systém v obci, možnost napojení na základní sítě technické 
infrastruktury (vodovod, kanalizace, elektřina, plyn) 

-  rozhodující část zastavitelných ploch představují lokality převzaté z ÚPSÚ a 
jeho změn zpracovaných v posledních letech do nového řešení ÚP 

 
Funkční využití zástavby a historická urbanistická struktura obce již byly výrazně 

změněny. ÚP proto rozvíjí stávající dominantní funkci bydlení. Vychází z aktuální 
situace v území a aktuálně platné dokumentace a vydaných rozhodnutí (ÚPSÚ, 
zaevidované ÚS, vydaná ÚR a stavební povolení). 

 
Rozvojové plochy byly situované do okrajových částí obce, navazující na stávající 

zastavění, protože zastavěné území obce již výstavbu ve větší míře neumožňuje. 
Přesto je možno při splnění regulativů uvedených v textové části a podmínek 
stavebního zákona vč. navazujících vyhlášek v jednotlivých případech stavby 
realizovat i mimo návrhové plochy (např. ve větších zahradách), zejména v rámci 
funkční plochy „BI“ (plochy bydlení – v rodinných domech – městského a 
příměstského)  a „SV“ ( plochy smíšené obytné - venkovské). 

 
Funkční členění a vlastní urbanistický návrh je předurčen stávajícím stavem, 

podmínkami v řešeném území, návazností na stávající územní plán, ekonomickým 
řešením infrastruktury, možností dopravní obsluhy i konfigurací terénu. 

 
V řešeném území jsou navrženy tyto plochy:  
 

• plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské    
Z3 

• plochy smíšené obytné – venkovské      
Z4, Z5, Z9 a P1    

• plochy občanského vybavení – tělovýchovného a sportovního zařízení (včetně 
pásu ochranné a izolační zeleně) 
Z1 

• plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední    
Z2, Z6, Z7 a Z8   

  
 

Odůvodnění urbanistického návrhu plochy a okolí bývalého Lovčího zámečku: 
Konkrétní řešení respektuje veřejné zájmy, respektuje aktuální evidenční stav 
pozemků, zohledňuje v největší možné míře zájmy vlastníka, neomezuje ho nad 
přípustnou míru a vychází z následujících vazeb a okolností:  
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• vazba na předchozí územní plán (respektive tvrzení, že v současně platném 
územním plánu je celá lokalita zobrazena jako stávající občanská vybavenost); toto 
zobrazení neodpovídá současnému využití a není v souladu s využitím dle katastru 
nemovitostí (pozemky v okolí stavebních objektů jsou stále vedené jako lesní – 
PUPFL); lesní pozemky nelze beze změny evidence jejich kultury zařadit do  ploch 
občanského vybavení; zobrazení ve stávajícím územním plánu (po změně č. IV., 
kde byl rozsah občanské vybavenosti upraven aniž by byl předmětem změny) je 
tudíž chybné nelze jej plně převzít do nového územního plánu, 

• v návrhu územního plánu jsou do ploch stávající občanské vybavenosti zahrnuty 
pouze pozemky k tomuto účelu užívané; navazující pozemky plní dle katastru 
nemovitostí funkci lesa a jsou k tomuto účelu také užívané; navazující území plní 
současně také funkci stávajícího funkčního regionálního biocentra územního 
systému ekologické stability RBC 1758; RBC 1758 je vymezen na základě „Plánu 
regionálního systému ekologické stability Pardubického kraje z roku 2006“; tyto 
přírodní hodnoty (plochy lesa a ÚSES) je nutné v daném území a lokalitě 
respektovat a chránit,  

• hranice současně zastavěného území byla ponechána dle platného územního 
plánu. To znamená, že je vymezena ve stopě stávajícího oplocení lokality. 
Pozemky pod společným oplocením, které neodpovídají svým využitím občanské 
vybavenosti jsou zahrnuty do plochy s využitím ZX - toto využití je definované v 
kapitole 6 územního plánu a odůvodněné v následujícím odstavci této kapitoly na 
str. 93,  

• podmínky využití plochy ZX stanovují ochranu stávajících hodnot v území, které 
reprezentují plochy lesa a funkční systém ekologické stability a současně umožňují 
využívat tuto plochu dle současného stavu, to znamená pro účely cestovního ruchu 
ve vazbě na sousedící plochy občanského vybavení. 

 
Doplnění odůvodnění urbanistického návrhu plochy a okolí bývalého Lovčího 

zámečku po opakovaném veřejném projednání: 
 

• Opakovaně zdůrazňujeme, že v platném ÚPSÚ Pod Kunětickou horou, jehož 
součástí byla obec Ráby, nebyla celá lokalita zařazena do občanské vybavenosti. 
Rozšíření plochy občanské vybavenosti nebylo předmětem žádné následné změny. 
Nelze prezentovat rozšíření této plochy ve výkresech v rámci následných změn jako 
odstranění chyby nad novým mapovým podkladem. Rozšíření nebylo projednáno 
s dotčenými orgány a bylo tedy v rozporu s právními předpisy. Nový územní plán 
musí respektovat platnou legislativu a zohledňovat veřejné zájmy při minimalizaci 
zásahů do vlastnických práv. Všechna jednání byla vedena s cílem najít řešení, 
které bude respektovat veřejný zájem a současně bude minimalizovat zásahy do 
práv a zájmů jednotlivých osob. Podmínky využití plochy ZX stanovují ochranu 
stávajících hodnot v území, které reprezentují plochy lesa a funkční systém 
územního systému ekologické stability (ÚSES) a současně umožnují využití plochy 
dle katastru nemovitostí pro účely rekreace a cestovního ruchu. 
 

• Opětně upozorňujeme, že změny územního plánu nenahrazují původní (celý) 
územní plán, ale pouze části, které byly předmětem těchto změn.      

 

• Povinnou součástí územního plánu je dle stavebního zákona mimo jiné i vymezení 
nadmístních prvků územního systému ekologické stability. Ze  Zásad územního 
rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) vyplývá úkol pro Územní plán obce Ráby 
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vymezit a zpřesnit nadregionální a regionální prvky územního systému ekologické 
stability (ÚSES)  při respektování čl. 110, čl. 111, čl. 112 a čl. 113 ZÚR Pk. RBC 
1758 byl vymezen již v Územním plánu velkého územního celku Pardubického 
kraje, který byl projednáván od roku 2003 a schválen Zastupitelstvem Pardubického 
kraje dne 14. 12. 2006. Podkladem pro vymezení nadmístních prvků ÚSES byl 
Územně technický podklad regionálního a nadregionálního ÚSES ČR, který byl 
pořízen v roce 1997. Oproti tomuto vymezení byla plocha RBC 1758 v Zásadách 
územního rozvoje Pk (ZÚR Pk) zmenšena, byla vyjmuta stávající plocha občanské 
vybavenosti v lokalitě Lovčí Zámeček. Dle ZÚR Pk je dle článku 113 podkladem pro 
zpřesnění prvků ÚSES v územním plánu mimo jiné i Plán regionálního systému 
ekologické stability Pardubického kraje. Tento dokument nebyl zpracován pouze 
nad lesní hospodářskou mapou, tak jak je uvedeno v námitce, ale i na podkladě 
mapy 1:10000 (součástí je oplocení areálu) a hlavně na základě místního šetření. 
 

• Citovaného judikátu ze dne 18. 12. 2009 (strana 3 námitky) bylo využito při 
vymezení stávající plochy občanské vybavenosti v lokalitě Lovčí Zámeček v návrhu 
ÚP Ráby – stávající zpevněné plochy jsou dle katastru vedeny také jako pozemky 
PUPFL, přesto byly zařazeny do plochy občanské vybavenosti dle skutečného 
užívání. Na jednáních dotčený orgán chránící veřejný zájem na ochranu lesa 
problematiku existence lesních ploch v dané lokalitě mimo stávající zástavbu 
prezentoval odlišně od tvrzení uvedených v námitce. Proběhlé správní řízení 
v otázce zda pozemky v okolí Lovčího zámečku náleží do pozemků určených k 
plnění funkcí lesa (PUPFL) ponechalo zařazení beze změny a návrh územního 
plánu je s tímto zařazením v souladu (návrh ÚP musí vycházet z platného 
evidenčního a správního stavu – byť se může zdát formální – a nemůže jej 
nerespektovat ani na základě přiloženého právního rozboru renomované právnické 
kanceláře). 

 

• Upřesňujeme formulaci stanovení zastavěného území v okolí bývalého Lovčího 
zámečku uvedený v úvodu str. 93 tohoto Odůvodnění (pouze popis, grafika zůstává 
beze změny): hranice zastavěného území byla vymezena převážně ve stopě 
stávajícího oplocení areálu, v souladu se stavem evidence KN a vyjádření 
dotčených orgánů (které nesouhlasí se zařazením pozemků do funkčního využití 
OM a případnou úpravou hranice RBC), stanovenou hranicí RBC a především 
v návaznosti na stanovené funkční využití ZX (které je metodikou MINIS určené 
především pro zastavěné území), tato funkční plocha byla navržena jako 
kompromis ochrany veřejných zájmů a co nejmenšího zásahu do práv vlastníka 
pozemků (umožňuje veškeré činnosti, které byly zástupcem vlastníka na veřejných 
projednáních uváděny) 

 

• Upozorňujeme, že v podané námitce je zaměňováno zobrazení plotů a hranic 
pozemků KN (mapy KN nezobrazují ploty, ale hranice pozemků, dokumentace 
územních plánů je zpracovávána nad aktuálně platnou mapou KN (dříve též nad 
mapou v měřítku 1 : 5 000), projektant ji nemůže měnit), je-li tudíž reklamováno 
případné odlišné zobrazení od skutečnosti, měl vlastník nechat zpracovat 
geometrický plán a vložit jej do KN.  

 

• Zobrazení cesty na p.č. 161/3, rozporované v námitce, respektuje platný stav KN 
(proč byla hranice pozemku 161/3 oproti dřívějšku změněna nám není známo, není 
obsahem zpracování územního plánu toto prověřovat, a tudíž musíme respektovat 
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platný stav). Reálnému využití cesty však návrh územního plánu nebrání, protože 
definice funkčního využití sousedního pozemku p.č. 160/1  připouští v plochách NL 
kromě jiného i účelové komunikace, takže napojení na místní komunikaci je možné 
(nebudou-li tomu bránit vlastnické vztahy v blízkosti místní komunikace – průjezd 
přes pozemky p.č. 76/2 nebo 68/1); pokud vlastníkovi nevyhovuje toto zobrazení 
v územním plánu, platí, co již bylo uvedeno: je nutno nechat zpracovat geometrický 
plán a vložit jej do KN. Navržení samostatné komunikace by znamenalo do návrhu 
začlenit novou návrhovou plochu (v původním zadání, ani prvních fázích návrhu 
nebyla obsažena), zdůvodnit zásah do PUFL a opakovat veškerá projednání ÚP. 

 

• Dle současných informací nejsou vedena žádná řízení o umístění nových staveb 
v lokalitě s funkčním využitím ZX dle návrhu ÚP Ráby a nelze tedy dle našeho 
názoru hovořit o zmařených investicích.  

 
 
V návrhu územního plánu byly vymezeny plochy s jiným způsobem využití, než 

je stanoveno ve vyhlášce o obecných požadavcích na využívání území u ploch zeleně 
z následujících důvodů: 
plochy jsou dále podrobněji členěné proto, aby mohl být v územním plánu vymezen 
systém sídelní zeleně a individuálně stanoveny podmínky pro tyto plochy, které zaručí 
jejich ochranu zejména před zastavěním a plochy veřejných prostranství. 

 
Byly proto navrženy plochy zeleně ochranné a izolační - ZO jako pásy zeleně 

sloužící k oddělení ploch bydlení od ploch technického vybavení, ploch dopravy nebo 
ploch výroby a plochy zeleně soukromé a vyhrazené - ZS jako plochy zeleně v 
sídlech, obvykle oplocené, zejména zahrady, které v daném případě nemohou být 
součástí jiných typů ploch, plochy zeleně specifické -ZX jako plochy zeleně v sídlech, 
které nelze zařadit do ostatních typů ploch a je třeba jim stanovit specifické podmínky  
a plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň -ZV jako plochy zeleně v sídlech, 
většinou parkově upravené a veřejně přístupné, jedná se o plochy parků apod., které 
nemohou být součástí jiných typů ploch.  
 

Termíny „nerušící, nad mez přípustnou“ uvedené v podmínkách funkčního 
využití ploch jsou definovány v souladu s §13 „Vliv staveb na životní prostředí“ vyhl. 
č.502/2006 Sb.) následovně:  
- vlivy jednotlivých provozů (výroba, služby, vybavenost,…) je nutno posuzovat 
zejména ve smyslu hygienických předpisů, zákonů o životním prostředí a dalších 
právních předpisů chránících veřejné zájmy (viz. §13 „Vliv staveb na životní prostředí“ 
vyhl. č.502/2006 Sb.). 
 

Termín „stavby v nezastavěném území“ je definován v §18, odst. 5 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb.  
 
 
9.2 Úpravy po společném a veřejném projednání návrhu územního plánu 
 

Po společném projednání návrhu ÚP byly dle Vyhodnocení provedeny 
v dokumentaci zejména následující úpravy: 

- návrhová plocha Z3 byla převedena z funkčního využití BI na BV (požadavek 
KÚ – odd. kultury a PP), 
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- návrhové plochy Z4, Z5 a Z9 byly převedeny z funkčního využití BI na SV 
(požadavek KÚ – odd. kultury a PP), 

- stávající plochy v Podhůří byly z funkčního využití SR a BI převedeny na SV, 
část na RZ (plochy stávajících zahrádkářských kolonií), (požadavek KÚ – odd. 
kultury a PP), 

- byly provedeny změny v textové části, zejména ve vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití dle dohodnutých požadavků z vyjádření a pokynů KÚ, odd. 
kultury a PP, 

- v lokalitě Podhůří v okolí bývalé bažantnice byla dle dohody s KÚ, odb. 
životního prostředí a zemědělství zpřesněna trasa NRBK K74, která vede 
částečně přes zastavěné území obce. Dne 9. 7. 2013 se konala schůzka s MŽP 
ČR, kde bylo dohodnuto, že trasa NRBK K74 bude vedena v navrhované trase, 
bude přerušena v místě zástavby, zastavěná část bude vedena jako plocha 
přestavby (P1 – v okolí objektu bývalé bažantnice) s navrženou individuální 
regulací zástavby (navržena individuální intenzita zástavby v rámci 
prostorových regulativů pro plochy smíšené obytné venkovské). Zbylá část 
pozemku byla zařazena jako plochy zeleně soukromé, 

- dle požadavku vlastníka a v souladu s ÚAP byla upravena hranice zastavěného 
území v okolí bývalého Lovčího zámečku, přičemž zařazení do ploch 
s rozdílným způsobem využití byla ponecháno, 

- byla rozšířena trasa lokálního biokoridoru (LBK) v severovýchodním okraji 
řešeného území na parametry nadregionálního biokoridoru (viz. kapitoly ÚSES) 

- dále byly provedeny další drobné úpravy ve výkresové a zejména textové části 
dle pokynů ve Vyhodnocení společného projednání návrhu ÚP Ráby (například 
- aktualizace zařazení pč. 500 a dalších dle stávajícího stavu z DS na SV; 
úprava hranic katastru ve východním okraji řešeného území dle směny 
s Kuněticemi – pč. 511/1, 511/2, 511/3 a další; zařazení ploch s rozdílným 
způsobem využití dle požadavků OÚ (drobné plochy BI, OM, OS; požadavek 
HZS; poučení o území s archeologickými nálezy; doplněno OP státního hradu 
Kunětická hora;  ).     

 
Po veřejném projednání návrhu ÚP byly dle Vyhodnocení provedeny 

v dokumentaci zejména následující úpravy: 
- do specifických podmínek lokality Z8 byl doplněn následující požadavek : 

jakýkoliv konkrétní záměr v ploše Z8 podléhá ustanovení § 45i zákona č. 
114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a je pro něj tedy nutné vyžádat 
si před jeho realizací samostatné stanovisko dle zmiňovaného paragrafu 

- návrhová lokalita Z6 byla rozšířena o p. č. 181/2 a současně drobně 
upravena hranice RBC (o rozsah tohoto pozemku, tj. 47 m2) 

- pozemek p. č. 260/4 v zastavěném území byl převeden z funkčního využití 
rekreace – zahrádkářské osady RZ na plochy smíšené obytné – venkovské 
SV (Na pp.č. 260/4 k.ú. Ráby bylo vydáno v roce 2002 stavební povolení na 
umístění RD, na jehož základě bylo vybudováno oplocení pozemku dle 
projektové dokumentace; z výše uvedeného zůstává stavební povolení  
v platnosti) 

- byla upravena čitelnost výkresové části na p. č. 358/12 až 358/14, tak aby 
bylo zřejmé, že pozemky jsou funkčně zařazeny do ploch dopravní 
infrastruktury silniční DS 
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- byla provedena úprava funkčního využití okolí „Perníkové chaloupky“ na p. 
č. 158/2, 160/4, 160/5 a 160/9 na plochu specifické zeleně ZX – viz 
odůvodnění na str. 92 a dále 

- do definice plochy přírodní NP bylo doplněno přípustné využití o pozemky 
PUPFL, aby bylo jednoznačně zřejmé, že mohou být i na lesních pozemcích 

- na základě požadavku vlastníka a dohody se zástupci Obce a pořizovatelem 
byl upraven koeficient zastavění pro plochu bydlení v RD – městské a 
příměstské BI z 25% na 30% 

- do kapitoly č. 6 Územního plánu byly doplněny definice ploch s různým 
způsobem využití – plochy zeleně soukromé a vyhrazené ZS (po úpravě 
v prostoru bažantnice chyběla) a plochy zeleně se specifickým využitím ZX 
(po veřejném projednání nově definována)    

 
Po opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP byla ve výrokové části drobně 

doplněna definice plochy ZX (upřesněna formulace hlavního využití dle požadavků 
Stanoviska KÚ Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 
14. 5. 2014 a doplněn bod 8) přípustného využití dle požadavku Obce). Dále bylo 
v návaznosti na Vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP Ráby, na základě textu 
podané námitky společnosti Kam na Pardubicku a proběhlého správního řízení 
v otázce zařazení pozemků v okolí bývalého Lovčího zámečku do PUPFL doplněno 
Odůvodnění urbanistického návrhu plochy a okolí bývalého Lovčího zámečku na 
straně 92 a 93 (doplněn pouze text odůvodnění, výkresová část zůstává beze změny).  

 
 

9.3 Kulturní hodnoty území 
 

První písemné zprávy o obci Ráby jsou dle publikace " Obce okresu Pardubice 
v číslech" (vydané Českým statistickým úřadem) z roku 1778. 

 
Na území obce jsou následující nemovité kulturní památky evidované 

v ústředním seznamu kulturních památek ČR:  
- ev.č. 23715/6-2127  Ráby, hrad Kunětická Hora  
- ev.č. 38723/6-2128  Ráby, letohrádek - zámeček tzv. Jägerhaus  
 
Dále jsou v řešeném území rovněž památky místního významu – křížky, sochy, 

pomníky, apod. Tyto objekty nejsou návrhem dotčeny. Objekty drobné architektury, 
které nejsou kulturními památkami, ale historicky dotvářejí charakter obce, je třeba 
uchovat. V katastru obce je vyhlášeno ochranné pásmo hradu Kunětická Hora, vydané 
pod č.j. kult/206/84 ze dne 25.4.1984, které pokrývá celou plochu katastrálního území 
obce Ráby. V okolí vlastního hradu je vyhlášeno pásmo národní kulturní památky. 
Tato pásma jsou návrhem respektována. 
 
 Celé řešené území je územím s archeologickými nálezy. Proto je nutné plnit 
oznamovací a další povinnosti stavebníka Archeologickému ústavu (ve smyslu zákona 
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů).  

 
Dále je nutno informovat vlastníky nemovitostí – stavebníky o povinnostech na 

území ochranného pásma státního hradu Kunětická Hora, které se týká zamýšlených 
staveb, změn staveb, terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění 
staveb a udržovacích prací, u kterých je vlastník povinen si předem vyžádat vydání 
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závazného stanoviska orgánu státní památkové péče podle §14 odst.2 památkového 
zákona. 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 v platném znění. 

 
 

9.4 Doprava 
 
Železniční doprava 
 
Železniční doprava se v řešeném území nenachází.  
 
 
Letecká doprava 
 
Do jihovýchodního okraje řešeného území zasahuje část stávající vzletové a přistávací 
travnaté plochy polního letiště Kunětice.  
Silniční doprava 

 
Širší vztahy: 

 
Rozhodujícím prvkem dopravního systému a systému dopravní obsluhy území je 

automobilová doprava. Silniční síť má charakter sběrných komunikací, na které jsou 
připojeny místní a účelové komunikace.   

 
Směrem západním se hlavní komunikace III. třídy napojuje na komunikaci II. 

třídy Pardubice – Hradec Králové č. 324, která prochází mimo katastr ve směru sever 
–jih, resp. souběžnou komunikaci I/37. Z této komunikace je v oblasti Opatovi n. L., 
tedy severně od Rábů napojení na dálnici D11 Hradec Králové – Praha.  

 
Stávající silnice  
 
Řešeným územím prochází ve směru sever – jih středem obce komunikace třetí 

třídy (Staré Hradiště – Brozany – Ráby – Němčice), z ní odbočuje východním směrem 
v jižní části zastavěného území komunikace III/2984 (Ráby – Kunětice) a západním 
směrem v severní části katastru obce komunikace III/2987 (Ráby – Hradiště na Písku).   

 
Kvalita těchto komunikací je vcelku vyhovující, povrch je převážně bezprašný 

s asfaltobetonovým povrchem, ale z části bez obrubníků.  
 
Šířka hlavní komunikace III. třídy je cca 6 m, místních komunikací 3 – 4,5 m. 
 
Závažné dopravní závady v obci nejsou, napřimování komunikací či přeložky by 

nebyly reálné. 
 
Všechny ostatní komunikace jsou místního významu ve správě obce. 

Komunikace mají převážně živičnou konstrukci (penetrace), často s narušeným 
povrchem. 
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Doporučujeme v obci místní komunikace včetně navrhovaného doplnění ve 
větších lokalitách upravit vesměs jako zklidněné – „obytné zóny" s napojením na 
silnice přes sníženou obrubu. Šířky budou navrženy podle stávajících šířek uličních 
profilů, min. 4,5 m.  
 

 Pěší a cyklisté 
 
V koordinačním výkrese je zakreslen evropský úsek cyklotrasy č. 24/5 Pardubice 

– Vysoká n. Labem a dále regionální cyklostezky č. 4124 Brozany – Ráby – Němčice 
a č. 4125 Kunětice – Němčice ve východní části katastru.  

 
Chodníky pro pěší jsou převážně vybudovány.  
Do návrhu ÚP je zařazen návrh nové místní cyklostezky mezi severním okrajem 

obce a areálem restaurací a parkoviště pod Kunětickou Horou, vedený po východní 
straně komunikace III/2985, jako náhrada původní trasy vedené okruhem po východní 
straně Kunětické Hory, která je výrazně delší a tudíž z ekonomického hlediska málo 
reálná. 

 
V řešeném území je třeba zohlednit požadavky vyhlášky č. 174/94 Sb. tak, aby 

byla zabezpečena optimální tvorba bezbariérového životního prostředí. 
 

 Doprava v klidu 
 
Protože se jedná převážně o zástavbu rodinných domů, je odstavování vozidel 

zajištěno v garážích na soukromých pozemcích. Garážování osobních vozidel je 
v současné době i do budoucna řešeno na vlastních pozemcích, a pokud by obec 
vyřešila celou obec jako zklidněnou obytnou zónu, pak parkování návštěv umožňuje 
malá intenzita provozu parkovat na místních komunikacích. 
 

Při eventuelním zřizování občanské vybavenosti je nutné pamatovat na zajištění 
a vybudování potřebných ploch pro parkování. Rovněž pro podnikatelské aktivity je 
nutné zajistit potřebný počet parkovacích stání pro pracovníky a zákazníky nejlépe na 
pozemcích podniku. Je nutné počítat s výhledovým stupněm automobilizace 1:3.  
 

 
9.5 Vodovod 

 
Ráby jsou zásobeny ze zásobních řadů pro Pardubice, které vedou podél 

severozápadního okraje obce. Rozvodné řady mají profily DN 110 a dnes jsou 
propojené i na nový propojovací řad, vodojem Kunětická Hora. Tlakové poměry v obci 
jsou dobré (0,57 MPa – 0,39 MPa v místech s nejvýše položenou zástavbou). 
Zásobení je z vodojemu Kunětická Hora (1 500 m3) s kótami 277 – 272 m n. m. Kvalita 
vody odpovídá ČSN 757111. 

 
Vodovod bezpečně pokryje zvýšenou potřebu. Do budoucna je proto potřeba 

počítat s běžnou údržbou, provozními opatřeními a možným rozšiřováním do 
rozvojových lokalit.     

 
Požární hydranty navržené jako zdroj vody pro hašení požárů, musí svými 

parametry odpovídat požadavkům ČSN 73 0873. 
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Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou   
 

Obec nemá náhradní zdroj vody. Pitnou vodu je nutné dovážet v cisternách 
nebo balenou. 

 
 

9.6 Kanalizace 
 

V obci je jednotná kanalizace, která zcela obsluhuje stávající zástavbu. 
Kanalizace má celkovou délku 2 980 m, profil kanalizace DN 300 až DN 600 (trouby 
kamenina a beton). Kanalizace patří obci a provozuje ji obec Ráby.  

 
Kanalizace je ukončena mechanicko-biologickou čistírnou. Čistírna je navržena 

na 90 m3/den splaškových vod. Látkový ekvivalent 650 EO. Recipientem je meliorační 
odpad, který zaúsťuje do Labe.  

 
Mimo kanalizace obce je v obci samostatná ČOV pro ústav mentálně postižené 

mládeže. Ústav má kapacitu 110 chovanců. ČOV - 150 EO. V obci je také školící 
středisko s kapacitou 40 lůžek. Středisko má samostatnou ČOV s kapacitou 100 EO. 

 
Kapacitou a konstrukčním uspořádáním kanalizace i ČOV vyhovují potřebám 

obce; do budoucna je nutné realizovat intenzifikaci ČOV. 
 
Pro novou zástavbu a prodloužení kanalizace na část Podhůří je nutné dostavět 

cca 1 500 m kanalizační sítě DN 300 – 500 jednotné kanalizace a napojit tak 
navrhované rozvojové lokality na stávající stoky a ČOV v obci, kterou bude nutno 
posílit (intenzifikovat).  
 
 
9.7 Elektrorozvody 
 
Širší vztahy:  
 

Řešené území je zásobováno el. energií vrchním primérním rozvodným 
systémem 35 kV venkovní vedením VN 866 a VN 965. Napájecím bodem sítě VN 35 
kV je rozvodna 110/35 kV Pardubice – Sever. 

  
Venkovní vedení je provedeno holými vodiči Alfe na betonových stožárech typu 

JB a DB.  Vrchními přípojkami z uvedených linek jsou připojeny stávající trafostanice 
v jednotlivých částech obce. Kabelem 35 kV je připojena TS č. 1139 – Ráby u ZD 
Transformační stanice 35/0,4 kV jsou typu BTS , PTS; TS č. 251 je zděná věžová, TS 
č. 1139 je kompaktní kabelová Betonbau. Řešeným územím (v jižní části obce) 
prochází trasy vedení VVN 2 x 110 kV – z elektrárny Opatovice. 

 
Stávající trafostanice VN/NN.      

 
číslo TS  název typ trafo majitel 

č. 682 Sídliště RD PTS 250 kVA ČEZ distribuce 

č. 1139 Ráby u ZD kabelová 400 kVA ČEZ distribuce 
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č. 717 MŠ PTS 160 kVA ČEZ distribuce 

č. 251 zděná zděná 250 kVA ČEZ distribuce 

č. 921 Kunět. Hora - hrad BTS 250 kVA ČEZ distribuce 

č. 886 Ráby ÚSP BTS 250 kVA cizí 

č. 467 Kunět.Hora- vodoj. PTS 160 kVA cizí 

 
Sekundární síť NN ( 400/230 V):  

 
Na území obce je provozována normalizovaná distribuční rozvodná soustava 

TN-C stříd. 50 Hz 400/230V.  Ochrana před úrazem el. proudem dle PNE 330000-1 
základní – automatickým odpojením od zdroje.  

Ve staré zástavbě je rozvodná soustava provedena holými vodiči Alfe na 
betonových sloupech, střešnících a nástěnných konzolách; nová výstavba RD (u lesa, 
za OÚ, při příjezdu do obce) má napájení řešeno zemními kabely. 
 

Veřejné venkovní osvětlení je v malé míře provedeno svítidly osazenými na 
sloupech rozvodné sítě ČEZ; v nové výstavbě RD sadovými stožáry. Osvětlení státní 
silnice III/2985 a místní komunikace „U lesa“ je realizováno atypickými stožáry se 
zdroji 70 W. Osvětlení (mimo světel na sloupech ČEZ) je napájeno samostatným 
kabelovým rozvodem napájeným z TS č. 251 a 688. 
 
Energetická rozvaha:  
 

Řešené území je plynofikováno. Předpokládá se, že i nová výstavba RD bude 
pro vytápění, přípravu TUV a vaření používat převážně ( 80-85%) plyn ( stupeň 
elektrizace „B“ - Pi = 11 kW/1RD ). Malá část převážně nových objektů (15-20%) bude 
ve stupni elektrizace „C“ (Pi = 15-18 kW/1RD) a bude používat elektrickou energii ( 
přímotopné konvektory, elektrokotle, tepelná čerpadla, infračervené systémy ).    
 

Koncepce napájení jednotlivých lokalit byla ověřena na místě a konzultována na 
ČEZ a.s. distribuce Pardubice – oddělení poskytování el. sítí.   

 
Lokalita Z1………sport, rekreace;současně není znám požadavek na elektrický výkon 
Lokalita Z2 ………občanská vybavenost – kiosek připojení je možno zajistit ze stáv.  
            kabelu pro sportovní areál 
Lokality Z3…………………………………………………… cca 120 RD,  Ps = 440 kW 
Lokality Z4 ……..……………………………………............    cca 8-10 RD,  Ps = 50 kW 
Lokalita Z5 ……………………………………………………  cca 30 RD, Ps = 114 kW 
Lokality Z6, Z7, Z8 …obč. vybavenost; současně není znám požadavek na elektrický  
            výkon 
Lokalita Z9, P1 ……………………………………………………  cca 5 RD, Ps = 25 kW 
 
Poznámka: U lokalit je uveden odhadovaný počet RD a předpokládaný soudobý výkon.  
 
 
9.8 Spoje 
 

V řešeném území je provedena kompletní kabelizace s napojením na digitální 
ústřednu.   
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S ohledem na možné střety zájmů při budování dalších inženýrských sítí 
Telefónica O2 a.s. upozorňuje na nutnost dodržovat normu ČSN 736005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení v celém řešeném území.  

 
Návrhy konkrétního řešení je nutno konzultovat s Telefónica O2 a.s. včetně 

koordinací s ostatními rozvody v území. 
 
 

9.9 Plynovody 
 

V řešeném území se nacházejí NTL, STL i VTL plynovody. 
 
Rozvojové lokality lze zásobovat zemním plynem prodloužením stávajících STL 

plynovodů, eventuelně STL plynovodními přípojkami napojenými na stávající řad. 
Dotyk na toto plynárenské zařízení musí vyhovovat příslušným předpisům. Ochranné 
pásmo STL plynovodu a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném 
území obce, činí 1 m na obě strany od jejich půdorysu. 

 
V západním okraji řešeného území prochází trasa VTL plynovodu s příslušným 

ochranným a bezpečnostním ochranným pásmem a zónou havarijního plánování. 
   
 

9.10 Zásobování teplem 
 

V návrhovém období bude vytápění objektů a příprava TUV realizováno 
především pomocí spotřebičů na plyn, v menším procentu kombinací s moderními 
ekologickými způsoby vytápění pomocí kotlů na spalování dřeva, slámy, tepelnými 
čerpadly, solárními kolektory, apod.   
 

V části Elektrorozvody je rovněž uvažováno s vytvořením rezervy pro elektrické 
vytápění, které ovšem předpokládá dokonalé zateplení objektů pro ekonomické využití 
energie a je tudíž reálnější u nových objektů. 
 
 
9.11 Odstraňování odpadů 
 

Vzhledem k tomu, že v řešeném území není hydrogeologicky ani hygienicky 
vhodná lokalita pro zřízení skládky tuhých domovních odpadů, je nutno i nadále 
počítat s organizovaným svozem odpadu na regulovanou skládku.  

 
Nakládání s odpady v obci se řídí obecně závaznou vyhláškou obce Ráby, 

vydanou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. 
Nakládání s odpady v podnikatelské sféře v souladu se zásadami, stanovenými 

zákonem o odpadech (zejména § 16) a jeho prováděcími vyhláškami. 
 
Všechny tzv. černé skládky musí být sanovány s ohledem na ochranu složek 

životního prostředí, v souladu se zásadami nakládání s odpady, stanovenými 
zákonem. 
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9.12  ÚSES 
 
V územním plánu se vycházelo z revize lokálního ÚSES v ORP Pardubice z roku 

2010 zpracované firmou Projekce zahradní krajinná a GIS s.r.o., Brno.    
 

ÚSES je tvořen nepravidelnou sítí ekolog. významných segmentů krajiny, 
účelně rozmístěných na základě funkčních a prostorových kritérií. Z hlediska významu 
se ÚSES dělí na nadregionální, regionální a lokální. Biocentrum (BC) je krajinný 
segment, který svou velikostí a stavem ekolog. podmínek umožňuje trvalou existenci 
druhu či společenstev (minimální velikost na lokální úrovni 3 – 5 ha). Biokoridor (BK) je 
segment protáhlého tvaru spojující mezi sebou BC způsobem umožňujícím migraci 
organismu (min. šíře 15 m, max. délka jednoduchého biokoridoru cca 1 km). Interakční 
prvek (IP) je segment zpravidla liniového tvaru, který na lokální úrovni 
zprostředkovává příznivé působení ostatních ekolog. segmentů. 

 
Způsob hospodaření na prvcích ÚSES je nutné přizpůsobit požadavku zachování 

a podpoření přirozeného genofondu, tzn. na loukách hospodařit extenzivně, obnovu 
květnatých luk podpořit dosetím víceletých a vícedruhových travních směsí, na 
lokalitách vyjmutých ze ZPF (zájem OP) dodržovat ochranářské plány. Na PUPFL 
uplatnit odlišné způsoby hospodaření a zabezpečit dřevinnou skladbu odpovídající 
danému stanovišti (typologické mapy).  
 

Plochy určené pro realizaci ÚSES lze využívat pouze tak, aby nebyla narušena 
jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekostabilizační funkce. 
Zásahy, které by mohly vést k ohrožení či oslabení ekostabilizační funkce jsou 
zejména: 

umisťování staveb 
úprava vodních toků a nádrží 
nevhodné pozemkové úpravy 
těžba nerostů 
změny kultur pozemků, a další 
 
Konkrétní omezení určuje orgán ochrany přírody, který vydává závazné 

stanovisko. Upřesňující omezení jsou různá dle specifických místních podmínek, 
určených orgánem ochrany přírody ve spolupráci s orgánem územního plánování, 
orgány ochrany vod aj. 

 
Plán ÚSES je podle § 2 odst. 3 níže uvedené vyhlášky podkladem pro 

zpracování územně plánovací dokumentace. 
 
Právní předpisy: 
Zákon ČNR č. 114/ 92Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, §3 

písm. a, §4 odst. 1 
Vyhláška MŽP ČR č.395/1992Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR 

č. 114/ 92Sb.,, §1-6, ve znění pozdějších předpisů. 
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Koncepce návrhu SES 
 
ÚSES vymezil v zájmovém území hlavní trasy biokoridorů s vloženými biocentry. 

V řešeném území jsou vymezeny i prvky vyššího nadregionálního a regionálního 
významu.  

 
Revizí ÚSES byla doplněna osová část NRBK (úseky 52, 53, 55), vymezení 

řešeno tak, aby se BK vyhýbal zastavěnému území a rozvojovým plochám; BK 177 – 
trasa BK byla upravena podle navazujících skladebných částí. Návrhem územního 
plánu byly jednotlivé prvky upřesněny adekvátně podrobnosti územního plánu.  

 
Vzhledem k tomu, že trasa NRBK K74 vede částečně přes zastavěné území 

obce, kde v současné době již nelze vytvořit koridor pro průchod biokoridoru, je trasa 
NRBK K74 po dohodě všech zainteresovaných stran (viz Vyhodnocení a dokladová 
část pořizovatele) přerušena v místě zástavby. Pro navazující přestavbovou plochu P1 
(bývalý objekt bažantnice) byl stanoven individuelní koeficient zastavění 15 %, aby 
bylo alespoň částečně kompenzováno přerušení biokoridoru. 

 
Lokální biokoridor mezi RBC1758 a LBC90 v severovýchodním okraji řešeného 

území je posílen na parametry nadregionálního  biokoridoru (šíře 40 m) 
s předpokladem jeho budoucí změny na nadregionální biokoridor po nejbližší 
aktualizaci ZÚR Pk. Zohledněny byly též limitující parametry vzdáleností biocenter, a 
není tudíž nutné vkládat další lokální biocentrum. 

 
  Veškeré prvky ÚSES (až na dvě výjimky – viz dále) jsou koordinovány 

s územními plány na sousedních katastrech (zejména ÚP Kunětice a ÚPO Staré 
Hradiště).  V severovýchodní části řešeného, kde je navržen výše uvedený lokální 
biokoridor mezi RBC1758 a LBC90 (posílený na parametry budoucího 
nadregionálního biokoridoru) koordinaci se stávajícím ÚP Kunětice nelze zajistit, 
protože v k.ú. Kunětice není zahrnut LBC90 dle revize ÚSES v ORP Pardubice. Při 
nejbližší změně ÚP Kunětice by měl být doplněn, zejména z důvodu uvažované 
změny trasy NRBK K74. Rovněž nenavazuje trasa NRBK K73 v severovýchodním 
okraji řešeného území, která je v k.ú. Kunětice stanovena přímo do jižního okraje 
lokality Z5, ačkoli plocha bydlení je v tomto prostoru obsažena již ve stávajícím ÚPSÚ 
Pod Kunětickou Horou. Koordinace by měla být zajištěna při nejbližší změně ÚP 
Kunětice.   

 
Prvky ÚSES jsou zakresleny ve výkrese urbanistického návrhu včetně označení 

prvků.  
 
Způsob hospodaření na prvcích ÚSES je nutné přizpůsobit požadavku zachování 

a podpoření přirozeného genofondu, tzn. na loukách hospodařit extenzivně, obnovu 
květnatých luk podpořit dosetím víceletých a vícedruhových travních směsí, na 
lokalitách vyjmutých ze ZPF (zájem OP) dodržovat ochranářské plány. Na PUPFL je 
nutné uplatnit odlišné způsoby hospodaření a zabezpečit dřevinnou skladbu 
odpovídající danému stanovišti (typologické mapy).  

 
 
 
Přehled prvků ÚSES je následující:  
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NADREGIONÁLNÍ BIOKORIDORY 

Ozn.,  
k.ú. 

rozlišení název 
       

popis výměra 
celkem 

 
NRBK 
K73 

 
 

Ráby 

   
osa 

nadregio-
nálního 

biokoridor
-ru, jejíž 

funkčnost 
je nutno 
zajistit 

 
Bohdaneč - 

- Vysoké 
Chvojno  

 
stav: 
 

 
 

návrh:  
nivní osa v šířce minimálně 50 m  

 
                  

 
NRBK 
K74 

 
 

Ráby 

   
osa 

nadregio-
nálního 

biokoridor
-ru, jejíž 

funkčnost 
je nutno 
zajistit  

 
Bohdaneč -  
- Uhersko  

  

 
stav: 
 
 
 
návrh:  
osa v šířce minimálně 40 m  
 

 
                  

 
 

REGIONÁLNÍ BIOCENTRA 

Ozn.,  
k.ú. 

rozlišení název 
       

popis Výměra 
celkem 

 
RBC 
1758 

 

   
funkční 

 

 
Kuněticko  

 

 
stav: 
Část tvořena lesními porosty s převahou BO a DBC, v horní části 
BO s MD, LP a SM (i BK části). Keřový podrost (bez), zmlazení jen 
lokálně. Kolem Kunětické Hory extenzívní sady, lokálně zarůstající 
keři, náletem listnáčů, BO. Obora s jeleny, koňmi a kozami 
 
návrh:  
Podpora přirozené dřevinné skladby, preference listnáčů. Mimo les 
pokračovat v extenzívním využíváním sad, louky pravidelně kosit či 
přepásat. Zabránit dalšímu rozrůstání křovin. 

 
  54 ha      

 
 

LOKÁLNÍ BIOKORIDORY 

Ozn.,  
k.ú. 

rozlišení název 
       

popis délka 
celkem 

 
LBK 177 

 

   
Částečně 
funkční 

 

 
RC8 - 
C166 

  
Cílové společenstvo: 
vodní, dřevinná, lesní 
 
stav: 
okraj lesního porostu, orná půda, porosty podél svodnice 
 
návrh: 
chybějící část na orné půdě osázet autochtonními listnáči, porosty 

 
1017 m 
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LOKÁLNÍ BIOKORIDORY 

Ozn.,  
k.ú. 

rozlišení název 
       

popis délka 
celkem 

kolem svodnice a na lesním okraji ponechat samovolnému vývoji 
 

 
LBK  

RBC1758 
→LBC90 

 

   
Navržený 

– 
funkčnost 

nutno 
zajistit 

 

 
LBK 

  
Cílové společenstvo: 
vodní, dřevinná, lesní 
 
stav: 
orná půda, porosty podél svodnice 
 
návrh: 
lokální biokoridor mezi RBC1758 a LBC90 je navržen na parametry 
nadregionálního  biokoridoru (šíře 40 m) s předpokladem jeho 
budoucí změny na nadregionální biokoridor po změně ZÚR Pk 

 
 

 
 
 

9.13  Prostupnost krajiny, protierozní opatření  
 
Prostupnost krajiny je zajištěna sítí komunikací a polních cest, které umožňují 

přístup na jednotlivé pozemky, spojují obec s ostatními sídly a zajišťují tak 
průchodnost řešeného území.  

 
Případné další nároky budou řešeny v rámci projektu pozemkových úprav. 

 
K rozčlenění ploch a omezení negativních vlivů přispívá i realizace prvků ÚSES.    
 
 

9.14  Záplavové území – ochrana před povodněmi 
 

V jižní a východní části řešeného území je vyhlášeno záplavové území řeky 
Labe. Hranice Q100 a aktivní zóny je vyznačena ve výkresové části. V tomto prostoru 
byla vybudována ochranná hrázka (suchý poldr), a proto hranice nezasahuje do 
zastavitelného ani zastavěného území.  
 

V plochách zakresleného záplavového území Q100 a aktivní zóny je nutno 
dodržovat režimy v nich stanovené a tyto prostory nesmí být zastavovány. 
 

Pro ostatní vodní toky (Rábský odpad) v řešeném území není hranice 
inundačního (záplavového) území zpracována.  

 
U vodních toků je třeba provádět pravidelné čištění a údržbu. Podél vodních toků 

je nutné ponechat pruhy v šíři 8, resp. 6 m od břehové čáry po obou stranách toku dle 
zák. 254/2001 Sb. o vodách. Umísťování staveb vymezuje § 17 vodního zákona. 
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9.15  Plochy pro dobývání nerostů  
 

V řešeném území se nenacházejí plochy přípustné pro dobývání ložisek nerostů 
ani dobývací prostory.   

 
 

9.16  Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva  
 
 Území obce je zahrnuto do zón havarijního plánování v Havarijním plánu 
Pardubického kraje.  
 

V západním okraji řešeného území prochází trasa VTL plynovodu s příslušným 
ochranným a bezpečnostním ochranným pásmem a zónou havarijního plánování. 
 
 Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné situace je zabezpečeno na základě 
zpracovaného plánu ukrytí obce. Stálé úkryty (STÚ) budované investičním způsobem 
se v Rábech nevyskytují, územním plánem úkryty navrhovány nejsou.  
 
 V současné době se výdej prostředků individuální ochrany při stavu ohrožení 
státu a válečném stavu se plánuje pro vybrané kategorie osob. Obec nebude 
organizovat výdej prostředků individuální ochrany. 
  
V případě evakuace je obecně zvažována možnost využití staveb pro pobyt 
evakuovaných osob a osob bez přístřeší. Pro výše uvedené potřeby připadají v úvahu 
rozsáhlejší návrhové lokality, kde by byly přípustné objekty víceúčelového charakteru. 
Charakter a velikost obce řešené tímto ÚP takovéto lokality neobsahuje.  

 
Plochy pro shromáždění obyvatel v případě evakuace – plochy veřejného 

prostranství v okolí obecního úřadu ve střední části obce nebo na plochách sportovišť 
v jihovýchodním okraji obce. Jako nouzové ubytovací a stravovací prostory pro 
evakuované lze využít objekty mateřské školy nebo restaurace.  
 
Usnadnění záchranných prací 

 
V nové výstavbě budou prováděna nejnutnější opatření zaměřená na vytvoření 

základních podmínek pro snížení následků mimořádných událostí a usnadnění 
záchranných prací. Jedná se o opatření v urbanistických řešeních, v komunikacích a 
inž. sítích, skladování materiálu CO určeného pro vybrané odbornosti zařazené v 
systému CO, služby CO či materiál humanitární pomoci, atd. 

 
●   v západním okraji řešeného území je stanovena zóna havarijního plánování (trasa 

VTL plynovodu)   
 
●   obec nebude organizovat výdej prostředků individuální ochrany 
 
●   v řešeném území není provozovatel nebezpečných látek 
 
●   pro případ záchranných, likvidačních a obnovovacích je v obci možno využít plochy 

sportovišť v jihovýchodním okraji zastavěného území pro zasahující techniku a 
laboratoře 
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Požární ochrana – zabezpečení požární vody – na rozvodných vodovodních 
řadech jsou rozmístěny hydranty, které umožňují pokrytí celého zastavěného území 
při hasebním zásahu. Tento princip bude zachován i při rozšiřování obce do nových 
návrhových lokalit. Požární hydranty navržené jako zdroj vody pro hašení požárů, 
musí svými parametry odpovídat požadavkům ČSN 73 0873. 
 

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou a el. energií   
Obec nemá náhradní zdroj vody. Pitnou vodu je nutné dovážet v cisternách 

nebo balenou. 
 
 

9.17  Ochranná pásma 
 
V řešeném území se nenachází významný krajinný prvek (VKP) registrovaný 

dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.   
 
Poznámka: Významnými krajinnými prvky (VKP) jsou dle ustanovení § 3 písm. b) 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, všechny lesy, 
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Jiné části přírody může 
za významný krajinný prvek vyhlásit příslušný ORP a to procesem tzv. registrace 
významného krajinného prvku. 

 
V řešeném území se nevyskytují dle dostupných ÚAP památné stromy.  

 
V severní části řešeného území se v okolí Kunětické Hory nalézá Evropsky 

významná lokalita Kunětická Hora (NATURA 2000), pásmo oblasti národní kulturní 
památky a místo krajinného rázu Kunětická Hora, krajinný celek Bohdanečsko. 

 
Celé řešené území náleží do oblasti krajinného rázu Pardubicko, v okolí hradu 

je vymezeno OP národní kulturní památky Kunětická Hora a OP státního hradu 
Kunětická Hora (které se týká zamýšlených staveb, změn staveb, terénních úprav, 
umístění nebo odstranění zařízení, odstranění staveb a udržovacích prací, u kterých je 
vlastník povinen si předem vyžádat vydání závazného stanoviska orgánu státní 
památkové péče podle §14 odst.2 památkového zákona; 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). 

 
V řešeném území se nenachází dobývací prostor. V řešeném území se 

nevyskytuje poddolované území ani území ohrožené sesuvem či jiné svahové 
deformace.  

 
Podél vodních toků je stanoveno ochranné pásmo vodních toků v šíři 6 m 

(drobné toky) od břehové čáry. 
 
Do východního okraje katastru zasahuje ochranné pásmo pozorovacího vrtu 

VP310. 
 
V severovýchodní části úbočí Kunětické Hory se nachází vojenský objekt 

s ochranným pásmem. 
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Dle zákona je podél lesních pozemků stanoveno ochranné pásmo lesa v šíři 50 
m, přičemž lesní pozemky se vyskytují v severní části řešeného území. 

 
Z hlediska ochrany archeologických památek se jedná o území 

s archeologickými nálezy. Proto je nutné plnit oznamovací a další povinnosti 
stavebníka Archeologickému ústavu (ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů). 

 
Na území obce jsou 2 nemovité kulturní památky evidované v ústředním 

seznamu kulturních památek ČR, a to:  
- ev.č. 23715/6-2127  Ráby, hrad Kunětická Hora  
- ev.č. 38723/6-2128  Ráby, letohrádek - zámeček tzv. Jägerhaus  
 
V severní části řešeného území je vymezeno OP NKP Kunětická Hora a OP 

státního hradu Kunětická Hora. 
  
Z pásem hygienické ochrany a ochranných pásem inženýrských sítí se 

v řešeném území vyskytují zejména:  
 

- ochranné pásmo komunikací 
- III. třídy – 15 m od osy vozovky,  

- ochranná pásma elektro: 
- vrchní vedení VVN 110 kV – 15 m od krajního vodiče u stávajícího vedení, 

příp. 12 m pro nová zařízení (dle energetického zákona z r. 2000).     
- vrchní primární vedení 35 kV – 10 m od krajního vodiče u stávajícího 

vedení, příp. 7 m pro nová zařízení (dle zák. č. 222 z r. 1995).     
- trafostanice VN/NN stožárová – pro stávající zařízení 10 m od oplocení 

nebo zdi, příp. 7 m pro nová zařízení  
- trafostanice VN/NN v objektu – pro stávající zařízení 30 m od oplocení 

nebo zdi, příp. 20m pro nová zařízení 
- ochranné/bezpečnostní pásmo plynovodů je stanoveno dle § 68 a 69 zákona 

458/2000 Sb. a činí: 
- VTL a STL plynovody mimo zastavěné území 2 x 4 m měřeno kolmo na 

obrys vedení 
- NTL a STL plynovody v zastavěném území  2 x 1 m měřeno kolmo na 

obrys vedení  
- přípojky v zastav. území obce 1 m od obrysu na obě strany 
- bezpečnostní pásmo plynovodů  VTL plynovody do DN250 2 x 20 m 

měřeno kolmo na obrys vedení 
- ochranné pásmo vodovodů a kanalizací – vodovody a kanalizace do průměru 500 

mm OP 1,5 m (dle zák. č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 
- do střední části řešeného území zasahuje trasa telekomunikačního vedení 
- celé řešené území se nachází v ochranném pásmu radiolokačního prostředku 

Pardubice, Nepolisy a Čáslav a v OP prolétání v malých výškách 
- v západním okraji řešeného území je stanovena zóna havarijního plánování (trasa 

VTL plynovodu)     
- do jihovýchodního okraje řešeného území zasahují OP letiště Kunětice 
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Veškerá výše uvedená pásma jsou zakreslena ve výkresové části 
v koordinačním výkrese B 2.1 . 

 
 
 

10 zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení 
včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí  

 
Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ani stanoviska 

k vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebylo v Zadání územního plánu pro řešené 
území stanoveno.  

 
 
 

11 stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 
 

Na základě ustanovení §45i odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 3.2.2012 vydal Krajský úřad 
Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství stanovisko č.j. 
2629/2012/OŽPZ/Pe, ve kterém konstatuje, že předložená koncepce nemůže mít 
významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality. 

 
Dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 47 zák. č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu posoudil podle ustanovení § 10i zák. č. 100/2001 Sb., a 
došel ve svém stanovisku č.j. KrÚ 18454/2012/OŽPZ/ST ze dne 14.3.2012 k závěru, 
že pokud v návrhu ÚP Ráby nebudou vymezeny plochy pro funkci výroby nebo 
komerční využití není požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

 
 
 

12 sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, 
s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo 
podmínky zohledněny nebyly 

 
S ohledem na skutečnost, že dotčený orgán – Krajský úřad Pardubického kraje, 

v souladu s § 47 odst. 3 stavebního zákona nestanovil požadavek na posouzení 
návrhu územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí a rovněž uvedl ve svém 
stanovisku podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, že předložená koncepce 
nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality, 
nebyl v zadání pořizovatelem požadavek vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území 
stanoven. Z tohoto důvodu nebylo vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území 
zpracováno. 
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13 vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 
potřeby vymezení zastavitelných ploch 

 
Vzhledem k hustotě zastavění ve vlastní obci je nová výstavba v rámci 

zastavěného území možná pouze v jednotlivých případech, a to na několika volných 
pozemcích, v prolukách nebo větších zahradách.  

V zájmu obce je stanovit nové lokality – zastavitelná území, především pro 
rozvoj bytové a rekreační zástavby. Tyto jsou situovány v návaznosti na zastavěné 
území.  

Pro rozvoj ploch bydlení – v rodinných domech – venkovského, resp, 
smíšeného obytného - venkovského jsou vymezeny zastavitelné plochy  Z3, Z4, Z5, 
Z9 a P1.   

Pro rozvoj ploch občanského vybavení – tělovýchovného a sportovního zařízení 
je určena zastavitelná plocha Z1. 

 Pro rozvoj ploch občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední    
jsou určeny zastavitelné plochy Z2, Z6, Z7 a Z8.  

 
Rozvojové plochy pro bydlení jsou situovány do 3 zastavitelných ploch. Hlavní 

důvody pro jejich vymezení jsou:    
- zastavěné území obce vykazuje poměrně vysokou hustotu, která novou 

bytovou výstavbu umožňuje pouze v jednotlivých případech – v rámci 
stávajících funkčních ploch BI a SV 

- zastavitelné plochy Z3, Z4 a Z5 jsou převzaty z platného ÚPSÚ a jeho změn 
- zastavitelné plochy navazují na stávající zástavbu a vzhledem k podmínkám 

v okolí obce (konfigurace terénu, hranice katastru, ochranná pásma, atd.) 
jsou situovány do reálně možných rozvojových směrů. 

- návrh vychází vstříc poptávce po stavebních parcelách v relativně kvalitním 
životním prostředí v blízkosti města s nedostatkem dostupných stavebních 
parcel 

 
     Demografický vývoj obce: 
 

Rok počet obyvatel (k 31.12) 
1971 720 
1980 650 
1990 814 
územní změna 1991 508   
1995 470      
2000 536      
2005 587  
2010 601  

 
Plochy pro bydlení, vymezené v územním plánu:  

- zastavitelná plocha Z3…………………… 163 306 m2  
- zastavitelná plocha Z4…………………   18 505 m2  
- zastavitelná plocha Z5…………………   40 673 m2  
- zastavitelná plocha Z9…………………   6 178 m2  
- plocha přestavby P1…………………   1 600 m2  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
- celkem …………………………………..   230 262 m2 



               Odůvodnění Územního plánu Ráby 

___________________________________________________________________________________ 
Ing. arch. Petr Kopecký, A-PROJEKT 2014 112 

Odborný odhad potřeby rozvojových ploch pro bydlení: 

požadavky vyplývající z demografického vývoje 60 b. j.  
požadavky vyplývající z nechtěného soužití 20 b. j. 
požadavek vyplývající z polohy obce v rozvojové oblasti  
(vliv blízkosti centra předpokládané dostupnosti) 80 b. j. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
celkem ………………………………………………………. 140 b. j. 

 
Vzhledem k požadavku na výstavbu bytů převážně v izolovaných RD a k charakteru 
obce se předpokládá plošná potřeba na 1 RD (vč. příslušných ploch komunikací a 
veřejných prostranství) – 1250 m2.  
 
Potřeba ploch pro bydlení = 160 x 1250 = 200 000 m2 
Závěr: Hustě zastavěné stávající zastavěné území (mimo jednotlivé ojedinělé případy) 
další zástavbu v prolukách apod. neumožňuje. V řešeném území je odhadována 
celková potřeba cca 200 000 m2 ploch pro bydlení v rodinných domech a rekreaci. 
Plochy pro bydlení vymezené v ÚP mají celkovou výměru 230 262 m2, což převyšuje 
odhadovanou potřebu o cca 15 % a je tak vytvořena žádoucí rezerva (metodický 
pokyn ÚUR 2008, Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 
potřeby vymezení zastavitelných ploch: „……Přitom je však nutno uvažovat i s 
přiměřenou rezervou. Cílem tak není dosažení přesné rovnováhy potřeby a nabídky, 
protože tím by mohlo docházet k prudkému nárůstu cen pozemků. Nabídka musí být 
vždy o něco vyšší než poptávka.“). 

 
Naprostá většina rozvojových ploch byla převzata ze stávajícího platného ÚPSÚ a 

jeho změn schválených v posledních letech, protože zájem obce i vlastníků na 
zařazení do návrhu ÚP stále trvá. Plochy byly převzaty i s ohledem na zamezení 
případných požadavků na náhrady za snížení ceny pozemků jejich vypuštěním ze 
zastavitelného území.    

 
Plocha Z1 pro tělovýchovné a sportovní zařízení je rovněž převzata z předchozího 

územního plánu a byla plošně zmenšena. 
 

Plochy Z2, Z6, Z7 a Z8 pro občanské vybavení – komerční zařízení malá a 
střední nabízí žádoucí možnost rozvoje občanského vybavení a cestovního ruchu, 
rovněž vychází z platného ÚPSÚ a je adekvátní rozsahu ostatních funkčních ploch.  
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14 vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce 
lesa 
 

14.1 Zemědělský půdní fond  
 

Úvod 
 

 Na základě schváleného zadání byl zpracován návrh lokalit pro novou bytovou 
výstavbu a občanskou vybavenost.  Z hlediska ZPF se tyto plochy dotýkají (mimo 
zastavěné území obce) kultury orné půdy, TTP (trvalý travní porost) a ovocný sad.  

 
 Kapitola o ochraně ZPF byla zpracována na základě EÚ o pozemcích, BPEJ, 
údajů z územně tech. podkladů k ochraně zemědělské půdy a z materiálů o ochraně 
přírody.  
 
 Dále dle zákona 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném 
znění a stavebního zákona (zastavěné území obce). 
 

Použité zkratky: 
 
 TOZP MP  - třída ochrany zemědělské půdy dle metod. pokynu  

TTP  - trvalý travní porost 
BPEJ  - bonitovaná půdně ekologická jednotka 
ZPF  - zemědělský půdní fond 
ZÚR Pk - zásady územního rozvoje Pardubického kraje 
ÚAP  - územně analytické podklady 

 
 
 
    Přehled o struktuře půdního fondu: 

                                                                              ha            % 
Celková rozloha - k.ú. Ráby                237  

   

- zemědělská půda                                            160 67,51 
z toho: - orná půda                                            106 44,73 
            - zahrady    18   7,59 
            - trvalý travní porost                                   11 4,64 
            - ovocné sady    24 10,13 

- lesní půda                                              49 20,68 
- vodní plochy                                                 4 1,69 
- zastavěné plochy                                                 9 3,80 
- ostatní plochy                                                16 6,75 

 
Struktura dotčeného půdního fondu  
 
Provedené meliorace pozemků, hranice BPEJ a navržené pozemky jsou 

znázorněny na výkrese ZPF.  Event. výstavbu na meliorovaných pozemcích lok. č. Z1 
Z3 a Z9 je třeba provádět tak, aby nebyla narušena zbývající část meliorací.   
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Výčet dotčených BPEJ (návrhovými plochami) – TOZP MP: 
 

3.11.00 I. 

3.58.00 I. 

3.21.10 IV. 

3.20.11 IV. 

3.23.10 IV. 

3.51.11 IV. 

 
Popis lokalit, zdůvodnění návrhu: 

 
 Navrhované lokality jsou navrženy vně zastavěného území obce, navazují na 
stávající zástavbu a využívají napojení na stávající přístupové komunikace. 
  
 Zájmem obce je především vytvoření územní rezervy pro rozvoj bytové a 
rekreační výstavby. Navrhované lokality jsou situovány na pozemcích s tř. ochrany I. a 
IV.  
 
 

Dosavadní využití pozemků 
 

 Dosavadní využití (druh pozemků v navrhovaných plochách) je uvedeno 
v následující tabulce. Údaje jsou čerpány z informací o parcelách dle podkladů KN 
(katastru nemovitostí) a jsou aktuální k datu zpracování ÚP.  
 
 Dle vyjádření Pozemkového úřadu není v katastrálním území Ráby plánováno 
zahájení komplexních pozemkových úprav.  
 
 Veškerá zemědělská plocha musí být před zahájením výstavby vyňata ze ZPF. 
Odvody se zpracovávají dle přílohy zákona 334/92 Sb. dle skutečného rozsahu odnětí 
půdy v době přípravy realizace.  
 
 

- zastavitelné plochy (mimo zastavěné území) 
 

č. 
lokality  

Návrh 
funkčního 

využití 

Celková 
výměra 

(ha) 

Zemědělská půda Výměra 
nezemědělských 

pozemků BPEJ Třída 
ochrany 

Výměra 
(ha) 

Druh 
pozemku 

 
Z1 

 

Plochy občan. 
vybavení – 

tělov. a sport. 
zařízení  

 
    5,1687 

   3.58.00 I.  1,6200  
TTP 

Orná půda 
 

 
- 

   3.21.10 IV. 3,5487 

   

 
Z2  

 

Plochy občan. 
vybavení – 

komerč. zaříz. 
malá a střední  

 
0,0150 

 3.21.10 IV. 0,0150  
Orná půda 

        

 
- 

   

   



               Odůvodnění Územního plánu Ráby 

___________________________________________________________________________________ 
Ing. arch. Petr Kopecký, A-PROJEKT 2014 115 

č. 
lokality  

Návrh 
funkčního 

využití 

Celková 
výměra 

(ha) 

Zemědělská půda Výměra 
nezemědělských 

pozemků BPEJ Třída 
ochrany 

Výměra 
(ha) 

Druh 
pozemku 

 
Z3  

 

Plochy bydlení 
– v RD – 

venkovského  

 
16,3306 

3.58.00 I. 5,0656  
TTP 

Orná půda 
  

 
- 

 3.21.10 IV. 11,2650 

   

 
Z4  

 

Plochy smíšené 
obytné - 

venkovské 

 
1,8505 

3.20.11 IV. 1,5359  
Ovocný sad 

 
0,3146 

   

   

 
Z5  

 

Plochy smíšené 
obytné - 

venkovské 

 
4,0673 

3.23.10 IV. 2,3405  
Orná půda 

   

 
0,2268 

3.21.10 IV. 1,5000 

   

 
Z6 

Plochy občan. 
vybavení – 

komerč. zaříz. 
malá a střední 

 
0,1865 

3.51.11 IV. 0,1865  
Zahrada 

        

 
- 

   

   

 
Z7 

Plochy občan. 
vybavení – 

komerč. zaříz. 
malá a střední 

 
0,2400 

3.51.11 IV.  0,2200  
  Ovocný sad  

 
- 

3.23.10 IV. 0,0200 

   

 
Z8 

Plochy občan. 
vybavení – 

komerč. zaříz. 
malá a střední 

 
0,5292 

3.23.10 IV. 0,5292  
Ovocný sad  

Zahrada 
      

 
- 

   

   

 
Z9 

Plochy smíšené 
obytné - 

venkovské 

 
0,6177 

3.20.11 IV. 0,6069  
TTP      

 
0,0108 

   

   

 
P1 

Plochy smíšené 
obytné - 

venkovské 

 
0,1600 

3.20.11 IV. 0,1489  
TTP      

 
0,0111 

   

   

 
 
Návrhové lokality  

                                  Σ =  29,1655  ha  
Zemědělská půda - ZPF 
                              Σ   =  28,6022 ha 

Nezemědělské pozemky 
                          Σ =  0,5633  ha 

                                                       
pozemky tř. ochrany I.   - 6,6856 ha 

                              IV.   -    21,9166 ha 
 
CELKOVÉ SHRNUTÍ (k. ú. Ráby): 

 
Celková plocha návrhu  : 29,1655 ha 
- plocha návrhu vně zastavěného území : 29,1655 ha 
- plocha návrhu uvnitř zastavěného území : 0,0000 ha 
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Celková návrh. plocha záboru ZPF  : 28,6022 ha 
- plocha záboru ZPF vně zastavěného území : 28,6022 ha 
- plocha záboru ZPF uvnitř zastavěného území : 0,0000 ha 
 
 

14.2 Pozemky určené k plnění funkcí lesa  
 
Určující právní normou je „ Lesní zákon " č. 289/95 Sb. ze 3. listopadu 1995. 

 
Vzhledem k tomu, že do pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) návrh 

ÚP nezasahuje ani nejsou v PUPFL navrhovány žádné změny nebo omezení v jeho 
užívání, je řešena problematika PUPFL v ÚP pouze zjednodušenou formou. 

 
Na katastrálním území Ráby tvoří lesní půda značnou část rozlohy řešeného 

území – 49 ha z celkových 237 ha, tj. cca 20,68 %.  
 
Změny funkčního využití na les ani změny kategorizace lesů nebo jejich 

prostorové a druhové skladby nejsou navrhovány.  
Ochranné pásmo ploch lesů je vyznačeno ve výkresové části (koordinační 

výkres) a respektování ochranného pásma lesů je uvedeno v textové části 
v podmínkách pro jednotlivé rozvojové plochy (zejména v kap. 3 Návrhu ÚP a kap. 
9.16 Odůvodnění ÚP).  Týká se to především lokalit Z5, Z6, Z7 a Z8;  minimální 
odstupová vzdálenost staveb od hranice PUPFL  je 20 m v případě souhlasu OŽP. 

 
 
 

15 rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění  
 
V průběhu řízeni o ÚP Ráby bylo podáno 7 námitek od vlastníků nebo uživatelů 

pozemků. Námitky byly konzultovány s dotčenými orgány, následně vyhodnoceny, dle 
možností zapracovány do projednávané dokumentace a bylo vypsáno opakované 
řízení. Návrh rozhodnuti o podaných námitkách je uveden v tabulce „Vyhodnoceni 
veřejného projednáni návrhu ÚP Ráby“. 

 
V rámci opakovaného řízení bylo podáno 5 námitek od společnosti KAM NA 

PARDUBICKU s.r.o. – p. Šorm, které se týkaly lokality Lovčího zámečku. Na základě 
těchto námitek byl vypracován návrh rozhodnutí o námitkách a dle novelizace 
stavebního zákona (§ 53 odst. 1) byl zaslán dotčeným orgánům a krajskému úřadu 
jako nadřízenému orgánu k uplatnění stanovisek.  
Žádné z došlých stanovisek neobsahovalo nesouhlas s návrhem rozhodnutí (viz 
tabulka „Stanoviska DO k návrhu rozhodnutí o námitkách k ÚP Ráby“). 

 
 
 

Poučení: 
Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat ani podat rozklad (§ 172 odst. 5 zák. č. 
500/2004 Sb., v platném znění) 
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Vyhodnocení námitek v rámci veřejného projednání ÚP Ráby 
 

Ostatní Připomínka, námitka (doslovný přepis) Vyhodnocení 

1. Veronika Janů 

Lípa – Petrkov 62,  

580 01 Havlíčkův Brod 

23.1.2014 

Na pozemku p.p.č. 260/4 k.ú. Ráby se mění funkční plocha z SV na 
RZ. Žádám o zachování původní funkční plochy => SV – smíšené 
obytné venkovské. 

Odůvodnění námitky: 

Jelikož se nyní připravuje projektová dokumentace pro umístění a 
provedení rodinného domu s garáží, projekt vychází ze stávajících 
podmínek územního plánu. V nejbližší době bude na stav. úřad 
podána žádost o spojené územní a stavební řízení a pokud bude 
vydáno stav. povolení, pak by byla funkční plocha RZ v rozporu 
s umístěnou stavbou. 

Námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: 

Na pp.č. 260/4 k.ú. Ráby bylo vydáno 
v roce 2002 stavební povolení na 
umístění RD, na jehož základě bylo 
vybudováno oplocení pozemku dle 
projektové dokumentace. Z výše 
uvedeného zůstává stavební povolení  
v platnosti a projektant převedl  pp.č. 
260/4 k.ú. Ráby do plochy SV – plochy 
smíšené obytné – venkovské. 

2. 
Místní Akční Skupina REGION 
KUNĚTICKÉ HORY, o.s. 
Perníková chaloupka Ráby.38, 
533 52 Staré Hradiště 

27.1.2014 

věc: námitky proti návrhu územního plánu RÁBY 

MAS Region Kunětické hory byla založena v roce2005 s právním 
statutem občanského sdružení a námitky podává jako zástupce 
veřejnosti dle § 23 zákona č. 183/2006 Sb., neboť členy MAS jsou 
také obce z regionu Kunětické hory, právoplatně zastupující své 
občany. 

Projekty jsou realizovány metodou LEADER, jenž je založena na 
spolupráci veškerých složek ve venkovském regionu (obce, 
podnikatelé v zemědělství, v cestovním ruchu, ve službách, 
zájmová sdružení, spolky, školy … ) formou komunitního plánování, 
což je tvorba a realizace projektů na základě spolupráce zástupců 
všech subjektů a všech složek obyvatel (děti, mládež, aktivní, 
senioři). 

MAS (místní akční skupina) Region Kunětické hory se rozkládá 
v Pardubickém kraji na území okresu Pardubice. Zahrnuje území 
dvou svazků obcí a je venkovskou oblastí v dosahu krajského 
města Pardubice. Rovinatý reliéf krajiny v okolí řek Labe a Loučná 
vybízí ke sportovně relaxační činnosti obyvatel i turistů. 

Krajině dominuje středočeský hrad Kunětická hora, k němuž 
směřuje většina cest za odpočinkem. Na úpatí Kunětické hory, 
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v Rábech, se nalézá Muzeum perníku. Zde je i sídlo Perníkového 
hejtmanství. Území je protkáno hustou sítí cyklotras a cyklostezek, 
jenž je stále rozšiřována. Nechybí ani podrobný turistický 
informační systém a odpočinkový mobiliář po trasách. Pro letní 
relaxaci nabízí území mnoho možností přírodního koupání 
v místních písnících. 

Rovinatá krajina v blízkosti dvou řek je jako stvořena pro vznik 
široké škály relaxačních činností. běh, jízda na in-line bruslích a 
kolech, projížďky na koních, přírodní koupání, rybaření, golf. na tyto 
aktivity navazuje vznik aktivit doprovodných, tj. vznik infocenter, 
půjčoven sportovního náčiní, především kol, veřejně přístupných 
sportovišť relaxačních zón. 

Spolupráce se zakladateli Muzea perníku a Perníkového 
hejtmanství spočívá v ojedinělé prezentaci regionu, jako regionu 
perníku. Muzeum disponuje širokou nabídkou ucelených produktů 
zaměřenou na rodiny s dětmi, především Mařenky a Jeníčky.   

Rozvoj regionu v oblasti cestovního ruchu, především rozšíření a 
zkvalitnění nabídky jeho produktů, jde ruku v ruce s restrukturalizací 
zemědělství, ochranou přírody, separací odpadů, ekologickou 
výchovu, obnovu přirozených center obcí v souvislosti s novou 
výstavbou a návratem k tradičním životním hodnotám a jejich 
formám.    

Představenstvo MAS Region Kunětické hory, o. s., se na svém 
dnešním jednání zabývalo strategickými záměry rozvoje 
regionu ve vazbě na aktuálně zveřejněný návrh Územního 
plánu Ráby. Vzhledem ke skutečnosti, v této lokalitě má své 
sídlo a rozvíjí svoji veřejně prospěšnou činnost, a že mezi jeho 
členy jsou významní vlastníci nemovitostí na katastrálním 
území Ráby (například Obec Ráby, KAM NA PARDUBICKU s. r. 
o., Jaroslav Skala, Frencl s.r.o.,...) a veřejnost, rozhodlo podat 
následující námitky proti zveřejněnému návrhu územního 
plánu Ráby (dále ÚP Ráby): 

1. Zveřejněný návrh ÚP Ráby neřeší složitou situaci území zvláště 
v oblasti dopravy kolem Kunětické hory, která se projevuje 
zásadním nedostatkem parkovacích míst zvláště pro osobní 
automobily. Odmítnul vstřícné návrhy našich členů, kteří 
k tomuto veřejně prospěšnému záměru nabídli své pozemky, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 
Na základě jednání pořizovatele se 
zástupci dotčených orgánů, obce Ráby a 
projektantem bylo rozhodnuto, že na 
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avšak nepřinesl návrh jiného pozitivního řešení tohoto velmi 
palčivého problému. Žádáme, aby se zpracovatelé ÚP Ráby 
řešením nedostatku parkovacích míst či odstavných stání 
nedaleko Kunětické hory seriózně zabývali a aby navrhli 
koncepční řešení. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

2. Zveřejněný návrh ÚP Ráby zhoršuje stav dopravní 
infrastruktury (DS) oproti aktuálně platnému územnímu plánu. 
Bez relevantních důvodů přerušuje návaznost místních a 
účelových komunikací: tzv. kořenovky podle lesního pozemku 
č. 160/1, úvozové cesty nad zastavitelnou plochou Z9 a účelové 
komunikace na pozemku za zastávkou na pozemku č. 156 
v k.ú. Ráby. Žádáme, aby zpracovatelé ÚP na tyto účelové a 
místní komunikace vrátili plochy dopravní infrastruktury (DS) dle 
aktuálně platného ÚP Ráby. 

 
 

 

 

 

 

3. Zveřejněný návrh ÚP Ráby zmenšuje plochu občanské 
vybavenosti (OM) uvnitř oploceného areálu tzv. Lovčího 
zámečku, dnes známého jako Perníková chaloupka. Tento 
záměr považujeme za nepřijatelný zásah do fungujícího 
projektu soukromého vlastníka a naší organizace MAS, jež 

rozšíření parkovacích míst nemá obec 
žádné volné pozemky a soukromé 
pozemky jsou určeny k jiným účelům 
(požadavky vlastníků) k bydlení nebo pro 
občanskou vybavenost (Z6, Z7, Z8). Dále 
se jedná o pozemky určené k plnění 
funkce lesa (PUPFL), na kterých lze 
vybudovat pouze účelové komunikace, 
nikoliv odstavná parkoviště. Pozemky jsou 
na katastru nemovitostí vedeny jako lesní 
pozemky se způsobem ochrany PUPFL. 
Bez vynětí nelze využívat k jiným účelům. 
Částečné řešení by bylo vybudovat další 
parkovací místa na pozemcích v rámci 
občanské vybavenosti, což definice 
plochy OM umožňuje.  

 
Námitce se částečně vyhovuje 

Odůvodnění: 
Pozemky, které jsou v katastru 
nemovitostí vedeny jako komunikace, 
ostatní plocha (úvozová cesta nad 
zastavitelnou plochou Z9) jsou vymezeny 
v návrhu ÚP jako plocha DS - dopravní 
infrastruktura (graficky bylo hůře čitelné, 
projektant upravil). Lesní pozemky( pp.č. 
156), nelze zakreslit do ÚP jako plochu 
DS – dopravní infrastruktura. Opět by 
muselo dojít k vynětí z lesních pozemků. 
Jinak ÚP připouští v plochách lesa (NL) 
umístění účelových komunikací, tedy 
nebrání současnému využívání. 

 

Námitce se částečně vyhovuje 

Odůvodnění: 
Na základě stanoviska dotčeného orgánu 
a dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 
nelze pozemky vedené na katastru 
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v areálu sídlí a rozvíjí svoji veřejně prospěšnou činnost, a 
požaduje ponechat plochu občanské vybavenosti (OM) uvnitř 
celého oploceného areálu bez prvků ÚSES v rozsahu dle 
aktuálně platného ÚP Ráby. 

 

 

 

 

 

 

4. Zveřejněný návrh ÚP Ráby bezdůvodně mění zhruba polovinu 
lesních ploch (NL) z aktuálně platného ÚP na plochy přírodní 
(NP). Ačkoli na těchto stabilizovaných lesních plochách po 
staletí provozují soukromé subjekty lesní hospodaření dle 
schváleného plánu v souladu s přípustným funkčním využitím 
prvků ÚSES, nový návrh ÚP předpokládá v této lokalitě ovocné 
sady jako v nejbližším okolí Kunětické hory. Žádáme, aby lesní 
pozemky p. č. 157/1, 158/1 a 162/1 včetně menších, které 
s nimi tvoří jeden celek, zůstaly i nadále plochami lesními (NL) 
jako v aktuálně platném ÚP Ráby. 

 
 
 

 
 
 

5. Děkujeme, že zveřejněný návrh ÚP Ráby vymezuje 
zastavitelnou lokalitu Z6 s funkční plochou občanské 
vybavenosti (OM), na které by dle společného záměru vlastníka 
a MAS Region Kunětické hory měla vzniknout regionální 
turistická informační kancelář. Podporujeme záměr našich 
členů na sloučení pozemků 181/1 o výměře 1818m2 a 181/2 o 
výměře 47 m2 v jeden logický celek a žádáme rozšíření 
zastavitelné lokality Z6 s funkční plochou občanské vybavenosti 
(OM) na oba pozemky o celkové výměře 1865 m2. Současně 

nemovitostí jako lesní pozemky zahrnout 
do zastavěného území se způsobem 
využití občanská vybavenost. Vlastník je 
povinen uvést stávající stav do souladu 
s katastrem nemovitostí, tzn. zažádat si 
o vyjmutí zastavěné části areálu (stávající 
stavby a zpevněná plocha) z lesních 
pozemků. Zbývající zaplocená část 
zůstává nadále jako lesní pozemky, avšak 
s možností stávajícího využívání (les, 
dětské rekreační a sportovní vybavení, 
pohádkové motivy ..), avšak bez dalšího 
rozšiřování stávající zástavby.  

Námitce se částečně vyhovuje 

Odůvodnění: 
Uvedené pozemky zůstávají nadále 
lesními pozemky a jako takové jsou 
nadále užívané, nedochází ke změně 
využití, avšak vzhledem k tomu, že jsou 
rovněž součástí stávajícího regionálního 
biocentra - ÚSES (RBC 1758 Kuněticko), 
projektant dle metodiky MINIS označil 
takto vymezené biocentrum jako plochy 
přírodní (NP), ve kterých je ještě přísnější 
režim ochrany. V textové části projektant 
doplnil do hlavního využití mezi zvláště 
chráněné plochy jmenovitě lesní 
pozemky.  

 
Námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: 
Vzhledem k velikosti pozemku p.č. 181/2 
(47 m2) není námitek k rozšíření 
zastavitelné plochy Z6 a úpravu hranice 
biocentra, avšak v celé uvedené ploše je 
nutno respektovat podmínku OP lesa 
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žádáme, aby autorizovaná osoba v souladu s článkem 
113Zásad rozvoje území Pardubického kraje zpřesnila hranice 
regionálního biocentra po hranicích tohoto zastavitelného 
území (mimo plochu pozemků p. č. 181/1 a 181/2). 

Věříme, že se těmito námitkami budete zevrubně zabývat a 
pověřujeme paní starostku obce Ráby Zdeňku Morchovou a pana 
Luďka Šorma, jenž je místopředsedou MAS Region Kunětické hory, 
jednáním se zpracovateli ÚP Ráby také jménem naší organizace. 
Za kladné vyřízení našich námitek proti návrhu ÚP Ráby předem 
děkujeme. 

3. 
Tomáš Vydržal 
Stříbrnice 169, 687 09 Boršice 

Korespondenční adresa: 
Dubová 1007,   
530 06 Pardubice 

27.1.2014 

Věc: námitka dotčeného vlastníka k návrhu územního plánu 
Ráby 

Datum veřejného projednání: 23.1.2014 

Znění námitky: 

Nesouhlasím s navrhovaným koeficientem prostorové regulace (BI 
– plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské) na 
hodnotu 25%. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní změnu oproti platnému 
územnímu plánu, dojde k výraznému znehodnocení pozemků 
vymezeného území. 

Požaduji ponechání koeficientu prostorové regulace dle platného 
územního plánu, nebo zvýšení hodnoty na min. 30%. 

Odůvodnění námitky: 

Obava ze znehodnocení pozemku dotčeného změnou územního 
plánu. 

 

 
 

 

Námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: 
Pozemek p.č. 152/75 k.ú. Ráby se 
nachází v zastavěném území, a proto je 
nutné respektovat stávající zástavbu 
v dané lokalitě (požadavek odboru 
památkové péče).  
Vzhledem k tomu, že ÚP nevymezuje 
žádné nové zastavitelné plochy označené 
BI (bydlení – v rodinných domech – 
městské a příměstské) a v daném území 
se nenacházejí žádné velké parcely 
k zastavění, lze v zásadách plošné 
regulace zvýšit koeficient zastavění na 
30%. 
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4. 
Jiří Janů 
Brožíkova 444,  
530 09 Pardubice 

27.1.2014 
 
 

V původním územním plánu je pozemek 260/4 k.ú. Ráby zapsán 
jako individuální obytná zástavba, tudíž je výstavba rodinného 
domu možná. Z tohoto důvodu nesouhlasím se změnou účelu 
pozemku jako s rekreační plochou. 

Odůvodnění: 
Na tento pozemek je zpracována projektová dokumentace za 
účelem postavení rodinného domu, dle stanovených podmínek 
výstavby v dané lokalitě. V případě změny pozemku na rekreační 
část by výstavba rodinného domu nebyla možná. 

Námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: 
Na pp.č. 260/4 k.ú. Ráby bylo vydáno 
v roce 2002 stavební povolení na 
umístění RD, na jehož základě bylo 
vybudováno oplocení pozemku dle 
projektové dokumentace. Z výše 
uvedeného zůstává stavební povolení  
v platnosti, a proto projektant převedl  
pp.č. 260/4 k.ú. Ráby do plochy SV – 
plochy smíšené obytné – venkovské. 

5. KAM NA PARDUBICKU s.r.o.,  
Ráby 38, 53352 Staré Hradiště 

29.1.2014 

Věc:  námitky proti návrhu územního plánu RÁBY 
Jako vlastníci dotčených pozemků a staveb jménem svým i jménem 
ing. Petra Mlejnka, na základě úředně ověřené plné moci (viz 
příloha), podáváme následující námitky proti zveřejněnému návrhu 
územního plánu Ráby (ÚP Ráby): 

 
I. 

Areál tzv. Lovčího zámečku (Perníkové chaloupky) 

Nesouhlasíme se změnami aktuálně platného územního plánu 
uvnitř oploceného areálu tzv. Lovčího zámečku (od roku 1882), 
respektive Perníkové chaloupky (od roku 2003), který se rozkládá 
na pozemcích p. č. 158/2, 158/3,159/2,160/4, 160/5 a 160/9, a to 
z následujících důvodů: 

1. V dosud platném ÚP Ráby je uvedené území vedeno jako 
zastavěná plocha s funkčním využitím - území občanské 
vybavenosti, podnikatelských aktivit. Na základě této platné 
dokumentace pozemky a stavby, jež jsou výhradně 
v soukromém vlastnictví, postupně kupujeme a zpracovali jsme 
koncepci jejich dlouhodobého využití, a to plně v souladu s 
regulativy stanovenými v platném ÚP.  

Již od počátků novodobého územního plánování a nepochybně 
nejméně od minulého století (jako důkaz viz IV. změna ÚP Ráby 
z roku 2000) jsou tyto plochy uvedeny jako stabilizované plochy 
občanské vybavenosti a podnikatelských aktivit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Námitce se částečně vyhovuje 

Odůvodnění: 
V dosud platném ÚPSÚ Pod Kunětickou 
horou pro k.ú. Ráby je celá lokalita 
zobrazena jako zastavěná plocha 
občanské vybavenosti. K této úpravě 
došlo při zmiňované IV. změně ÚPSÚ, 
ačkoliv nebyla předmětem této změny. 
Toto zobrazení neodpovídá stávajícímu 
využívání a není v souladu se zařazením 
pozemků v katastru nemovitostí. Na 
základě stanoviska dotčeného orgánu a 
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Již deset let užíváme toto území celého oploceného areálu 
(jež je v platném ÚP Ráby vymezeno jako území občanské 
vybavenosti a podnikatelských aktivit), tzn. všechny plochy 
včetně zeleně (!), jako oplocenou provozovnu (prostor dle 
§ 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání, v platném znění) pro realizaci všech našich 
podnikatelských aktivit v souladu s živnostenským oprávněním 
dle Živnostenského zákona. 

Pro realizaci činností, které jsou zcela v souladu s definicí 
hlavního funkčního vymezení plochy občanského vybavení OM 
(viz textová část s. 28) a které nejsou hlavní funkcí 
navrhovaných ploch přírodních (NP) a mnohdy ani funkčním 
využitím přípustným. 
Přitom dle § 17 odstavce 4 zákona č. 455/1991 Sb.; 
o živnostenském podnikání, v platném znění, se způsobilost 
jakékoli provozovny (tj. jakéhokoli „prostoru, v němž je živnost 
provozována") posuzuje podle platného územního plánu. 

 

 

 

Také stavební zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění definuje 
v § 2 odst. lg) pojem „plocha" jako část území, které je 
vymezeno „s ohledem na stávající nebo požadovaný způsob 
jejího využití a její význam". Pojem „občanské vybavení"'je v § 2 
odst. lk) bod 3 definován nejenom s ohledem na stavby a 
zařízení, ale i jako samotné „pozemky sloužící například pro 
vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní 
služby a kulturu,..." 

Z výše uvedených souvislostí mezi oběma zákony je 
zřejmé, že náš požadavek na zachování plochy občanské 
vybavenosti OM na území celého oploceného areálu je 
bezpochyby legitimním požadavkem na zachování 
stávajícího způsobu využití celého oploceného území pro 
pozemky zastavěné i nezastavěné. Jako prostoru 
(provozovny) pro živnostenské podnikání, v němž kulisy 
krásného přírodního prostředí lesního charakteru hrají 

dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 
nelze pozemky vedené na katastru 
nemovitostí jako lesní pozemky zahrnout 
do území se způsobem využití občanská 
vybavenost. Vlastník je povinen uvést 
stávající stav do souladu s katastrem 
nemovitostí, tzn. zažádat si o vyjmutí 
zpevněné plochy v areálu (pp.č. 158/3) 
z lesních pozemků (uděleno dočasné 
omezení plnění funkce lesa do 
31.12.2012). Zbývající zaplocená část 
zůstává nadále jako lesní pozemky, avšak 
s možností stávajícího využívání (les, 
rekreační plocha, pohádkové motivy, 
cestovní ruch, atd.), avšak bez dalšího 
rozšiřování stávající zástavby.  Plocha je 
nově označena jako zeleň se specifickým 
využitím (ZX), která bude chránit stávající 
hodnoty v území (les, funkční ÚSES) a 
zároveň umožní využívat plochu podle 
současného stavu (cestovní ruch)  

 
- vymezení jednotlivých ploch je v souladu 
se stavebním zákonem (viz kap. 6 ÚP a 
kap. 9 Odůvodnění urbanistického návrhu 
plochy a okolí bývalého Lovčího 
zámečku) 

 
 
 

- dle výše uvedeného zůstává stávající 
způsob využívání zachován s tím, že je 
dán do souladu veřejný zájem s možnými 
požadavky vlastníka, a to tak, aby nebyl 
ve svém stávajícím způsobu využívání 
omezován 
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z podnikatelského hlediska důležitou roli. 
 

Změna ve velikosti plochy, resp. její zmenšení proti aktuálně 
platnému ÚP Ráby, jak je v Návrhu ÚP navrženo, by nás 
dlouhodobě poškodila a omezila v podnikatelském rozvoji, který 
je nejen ekonomický, ale i vzdělávací a kulturně společenský. 
Znehodnotila by naše mnohaleté finanční i časové investice do 
realizace fungujícího projektu a byly bychom nuceni v souladu 
se zákony ČR požadovat náhradu zmařených investic včetně 
budoucího ušlého zisku. 

Proti vyjádření zpracovatele ÚP Ráby při veřejném projednání 
návrhu v Rábech dne 22.1. 2014, že zmenšení plochy občanské 
vybavenosti OM pouze na zastavěné pozemky naše podnikání 
nepoškodí, namítáme, že územní řízení dle stavebního 
zákona není jenom o existujících či budoucích stavbách, 
ale o způsobu užívání i nezastavěných pozemků, a že má 
například z hlediska ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA zcela 
zásadní vliv i na možnost či nemožnost realizace 
podnikatelského projektu na nezastavěných plochách v 
„kulisách" krásného přírodního prostředí. 

Nucené omezení vlastnického práva (tzn. práva vlastníka držet, 
využít či pronajmout pozemky k podnikání s bonitou „občanské 
vybavenosti" dle platného ÚP Ráby), kterým nepochybně je 
zmenšení prostoru pro podnikání v rámci změny platného ÚP 
Ráby z moci úřední, v souladu s čl. 11 odst. 4 zákona č. 2/1993, 
kterým byla vyhlášena listina základních práv a svobod, je 
možné pouze ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za 
náhradu. 
K tomu dokládáme, že zmenšení této plochy občanské 
vybavenosti OM není ani ve veřejném zájmu obce Ráby, jak 
nás ubezpečila paní starostka Zdeňka Morchová, je v rozporu 
se strategickými záměry MAS Region Kunětické hory, 
zástupce veřejnosti, jehož členy jsou mimo jiné svazky obcí se 
svými občany (viz příloha), a není ani zmíněno v textové části 
návrhu ÚP - tam se naopak na straně 48 uvádí, že „v návrhu ÚP 
jsou obsaženy jak nové plochy občanské vybavenosti, tak 
fixovány stávající plochy." Realita v mapové části Hlavního 
výkresu je ovšem jiná. 
 

 
- v žádném případě nedochází ke 
zmenšení velikosti plochy (areálu 
Perníkové chloupky); hranice 
zastavěného území zůstává shodná 
s uváděnou IV. změnou ÚPSÚ, stávající 
využívání zůstává nezměněno (viz 
definice využití plochy ZX), mění se pouze 
označení ploch v souladu s legislativou 

 
 
 
 

- zastavěné i nezastavěné pozemky lze 
využívat jako dosud (viz definice 
jednotlivých ploch OM a ZX), nedochází 
k omezení stávajícího podnikatelského 
projektu 
 

- z odůvodnění je patrné, že změnou 
označení ploch nedochází k rozporu se 
současným využíváním areálu podnikání; 
plocha občanského vybavení je 
vymezena dle katastru nemovitostí a 
navíc je do vymezené plochy zahrnuta i 
zpevněná plocha v okolí budov na 
pozemku p.č. 158/3, u kterého byla 
orgánem státní správy lesa stanovena 
povinnost zajistit vynětí z PUPFL a to 
rozhodnutím č.j. 41088-
2/2008/OŽPZ/OZE/Kp ze dne 19.9.2008. 
Do této doby nebylo vlastníkem učiněno. 
Zaplocená část pozemků, které svým 
využitím dle katastru nemovitostí 
neodpovídají občanské vybavenosti, je 
nyní označena jako plocha ZX, která svou 
definicí umožní respektování veřejného 
zájmu a zároveň stávající stav cestovního 
ruchu (podnikání vlastníka) 
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2. V dosud platném ÚP je zahrnuta plocha zámečku v zastavěném 
území, avšak návrh ÚP tuto plochu občanské vybavenosti 
zmenšuje. Zmenšení plochy se odůvodňuje existencí 
regionálního biocentra RBC 1758 Kuněticko. Avšak toto 
odůvodnění je irelevantní. Jak je zřejmé z dosud platného ÚP 
Ráby, je plocha v zastavěném území, byla a je zaplocena 
v minulém století a regionální biocentrum bylo vymezeno 
později až v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje 
(Zásady územního rozvoje Pardubického kraje byly vydány dne 
29. 4. 2010 a nabyly účinnosti dne 15. 6.2010). 

 

 

 
 

3. Zásady územního rozvoje Pardubického kraje vymezují 
v článku 111 funkční regionální biocentra, kde je RBC 1758 
Kuněticko uvedeno. V čl. 112 pak stanovují zásady pro 
usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách 
v území a v čl. 113 ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní 
plánování: zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních 
biocenter a biokoridorů ÚSES s požadavky specifických 
oborových dokumentací tak, aby byly dodrženy nejméně jejich 
minimální parametry a zajištěna jejich funkčnost. 
 
Právě tento úkol ÚP Ráby, resp. Zpracovatel, nesplnil, neboť 
nadále zůstává plocha, která je v dosud platném ÚP 
v zastavěném území, zaplocena. Zaplocená plocha tak nemůže 
plnit funkčnost biocentra, neboť je oddělena od zbytku funkční 
plochy biocentra. Neobstojí ani tvrzení, že by potvrzením 
zastavěných ploch, resp. jejím převzetím z dosud platného ÚP 
byla snížena funkčnost a plocha. Co se týká funkčnosti, tak ta 
mimo zaplocenou plochu probíhá v rámci přírodě blízkých 
procesů, avšak v zaplocené části je narušována pohybem osob 
a dalším využitím plochy v souladu s dosud platným ÚP. 

Zmenšení navrhované plochy biocentra o zastavěnou část 

 

- „plocha zámečku“ je stále v zastavěném 
území, které je vedeno po hranici 
oplocení, resp. pozemků, avšak vymezení 
plochy občanského vybavení v platném 
ÚPSÚ neodpovídá skutečnosti (ve 
zmiňované IV. změně nebylo předmětem 
změny) a proto je uvedeno do souladu 
s platnou legislativou a se zachováním 
skutečného stávajícího využívání. 
Regionální biocentrum je vymezeno na 
základě „Plánu regionálního systému 
ekologické stability Pardubického kraje 
z roku 2006“. Tyto přírodní hodnoty 
(plochy lesa a ÚSES) je nutné v daném 
území respektovat a chránit.  

 
Námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 
Prvky ÚSES (biokoridory a biocentra) 
všech úrovní (nadregionální, regionální i 
lokální) zpracovává autorizovaná osoba. 
Požadavek byl opět projednáván se 
zástupci KrÚ/OŽPZ a projektantem ÚSES 
(tedy s odborníky na dané téma) na 
svolané schůzce dne 10.3.2014, kde 
došlo mezi nimi ke shodě, že vymezené 
biocentrum zůstane nezměněno, neboť 
zaplocený areál bez další zástavby nemá 
významný vliv na funkčnost biocentra, lze 
v daném území respektovat a chránit 
přírodní hodnoty a při novém označení 
(ZX) zaplocených nezastavěných 
pozemků umožňuje i stávající využívání 
celého areálu jako doposud.  

 
 

- se zmenšením biocentra dotčený orgán 
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(v dosud platném ÚP) neodporuje platné metodice ÚSES a 
Zásadám územního rozvoje Pardubického kraje, neboť dle 
Aktualizované koncepce ochrany přírody Pardubického kraje 
(2012) je rozloha tohoto biocentra 53 ha. Dle Zásad územního 
rozvoje Pardubického kraje má územní plán zajistit nejméně 
minimální parametry a funkčnost regionálního biocentra. 
Odborné dokumentace (např. Rukověť projektanta ÚSES) 
stanovují pro biocentra regionální úrovně lesního charakteru 
40 ha. 

4. Dále upozorňujeme, že v souladu se zákony, resp. stavebním 
zákonem by měl být ÚSES v rámci ÚP zpracován 
autorizovanou osobou a nikoli pouze převzat, jak zpracovatel 
ÚP v dokumentaci uvádí. Ne nadarmo § 43 odstavec 3) 
stavebního zákona definuje, že „územní plán v souvislostech a 
podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly 
územního plánovaní'' v souladu se ZUR kraje... 

 
5. Z výše uvedených důvodů nesouhlasíme ani s vypořádáním 

našich dříve podaných připomínek č. I a č. II. a v případě 
nutnosti se budeme bránit i soudně. 

6. Bohužel není pravdivé tvrzení Krajského úřadu: „V této 
souvislosti uvádíme, že povinnost zajistit vynětí PUPFL byla 
sice panu Šormovi stanovena, ale vztahuje se k zastavěným a 
zpevněným plochám v areálu, které vznikly v minulosti a jsou 
stále vedeny jako lesní pozemky. Tato skutečnost se týká 
pozemku p.č. 158/3. Další pozemky (p.č. 158/2,160/4,160/5 a 
160/9) mají charakter lesa a z pohledu státní správy lesů není 
důvodné jejich vyjímání z PUPFL či začleňování do ploch 
občanského vybavení, naopak byla ve výše citovaném 
rozhodnutí krajského úřadu stanovena podmínka, že nebude 
docházet k rozšiřování zpevněných ploch a bezlesí ani k jiným 
stavebním či terénním úpravám nad rámec stavu ke dni vydání 
rozhodnutí." 

 
Povinnost zajistit vynětí PUPFL nám byla uložena Krajským 
úřadem, odborem životního prostředí a zemědělství, jako 
orgánem státní správy lesů na základě naší žádosti s cílem 
zajistit soulad skutečného stavu pozemků s platným 

zásadně nesouhlas (viz výše)     
 
 
 
 
 
 
 
 

- v ÚP je jako projektant ÚSES uvedena 
Ing.Baladová - autorizovaná osoba, která 
přebírá a zpřesňuje nadregionální a 
regionální prvky ÚSES a lokální prvky 
ÚSES upravuje, eventuálně navrhuje 
nové, vše v návaznosti na okolní obce – 
katastry 

 

- vzato na vědomí 

 

- z předloženého rozhodnutí KrÚ/OŽPZ 
č.j. 41088-2/2008/OŽPZ/OZE/Kp ze dne 
18.9.2008 o dočasném omezení plnění 
funkcí lesa 
1. lesního pozemku p.č. 158/3 v k.ú. Ráby 
na dobu 5 let (od 1.10.2008 do 
31.12.2012) 
2. lesních pozemků p.č. 158/2, 160/4 a 
160/9 k.ú. Ráby na dobu 10 let (od 
1.10.2008 do 31.12.2017) vyplývá, že 
tvrzení krajského úřadu je shodné 
s vydaným rozhodnutím, a to:  
Omezení plnění funkcí lesa bude spočívat 
v potlačení dřevoprodukční funkce lesa 
(omezení mýtních úmyslných těžeb) ve 
prospěch rekreační funkce (existence 
stávajících bezlesí pro účely rekreace a 
oddychu návštěvníků, zřízení naučných 
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územním plánem a vztahuje se na celou jejich výměru! 
Podmínka nerozšiřování zpevněných ploch a bezlesí byla s 
námi projednána jako dočasné opatření do doby realizace 
vynětí lesních pozemků z PUPFL, k čemuž nám státní orgán 
lesů uložil lhůtu 10 let. Z odůvodnění citujeme závěr, že orgán 
státní správy lesů „při svém rozhodování vycházel zejména ze 
skutečnosti, že se jedná o stav lesních pozemků, který žadatel 
nezpůsobil, nýbrž pokračoval ve využívání těchto pozemků 
způsobem, který vznikl před účinností současného lesního 
zákona a který trvá od vzniku Lovčího zámečku. Žadateli je 
kromě jiného stanovena povinnost provést dodatečně příslušné 
právní úkony k nápravě, tedy k uvedení skutečného stavu 
pozemků a staveb do souladu s platnou legislativou na úseku 
stavebního zákona a lesního zákona. Z tohoto důvodu bylo 
omezení plnění funkcí lesa stanoveno jako dočasné..." 

 
Jako důkaz připojujeme v příloze Rozhodnutí Krajského úřadu a 
trváme na tom, že v souladu s § 4 odst. 4) stavebního zákona č. 
183/2006 Sb. v platném znění je dotčený orgán vázán svým 
předchozím stanoviskem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stezek s informačními tabulemi). Provoz 
lesního hospodaření je třeba podřídit 
zvýšenému pohybu návštěvníků areálu 
s ohledem na jejich bezpečnost.  
Omezení je žadateli povoleno za 
předpokladu splnění následujících 
podmínek: 
1. Nejpozději do ukončení uvedených 

lhůt je žadateli stanovena povinnost 
uvést předmětné pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (díle jen PUPFL) 
do souladu s platnou legislativou – 
zajistit dodatečnou kolaudaci 
zpevněných a zastavěných ploch 
v areálu, vedených dosud jako 
PUPFL, a zajistit pravomocné 
rozhodnutí orgánu státní správy lesů 
o odnětí předmětných lesních 
pozemků. 

2. Na PUPFL p.č. 158/2, 158/3, 159/2, 
160/4, 160/5, 160/9 v k.ú. Ráby uvnitř 
areálu zámečku nebude docházet 
k rozšiřování zpevněných 
(vyasfaltovaných) ploch a bezlesí ani 
k jiným stavebním či terénním 
úpravám nad rámec stavu ke dni 
vydání tohoto rozhodnutí.     

Důvodem pro dočasné povolení omezení 
plnění funkcí lesa je skutečnost, že 
předmětné pozemky jsou historicky 
dlouhodobě využívány pro rekreační účely 
v souvislosti s provozováním objektu a 
celého areálu bývalého Lovčího zámečku, 
dnes Perníkové chaloupky. 

- k vyjmutí uvedených pozemků z PUPFL 
zatím nedošlo a tak se v návrhu ÚP Ráby 
dává do souladu veřejný zájem (ochrana 
přírodních hodnot) se zájmem vlastníka 
uvedeného areálu, a to formou souladu se 
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Opakovaně žádáme, aby všechny pozemky uvnitř oploceného 
areálu byly v souladu s aktuálně platným územním plánem 
ponechány jako plochy občanského vybavení OM bez RBC 
1758 Kuněticko 

II. 

Plochy lesních pozemků 

Nesouhlasíme se změnami aktuálně platného územního plánu na 
lesních pozemcích p. č. 157/1,158/1,158/4,158/5,158/7, 
158/8,162/1,162/2,162/3,162/4, popřípadě dalších sousedních, 
které jsou nyní po desetiletí definovány jako stabilizované plochy 
lesní (NL), nově na plochy přírodní (NP), a to z následujících 
důvodů: 

1. Na těchto pozemcích se nacházejí hospodářské lesy 
v soukromém vlastnictví, některé s předkupním právem 
soukromého subjektu, v nichž se po desetiletí hospodaří dle 
schváleného hospodářského plánu a v souladu s platným 
územním plánem jako hlavní funkční využití území pro plochy 
lesní (NL). 

2. Změna charakteru plochy, jak je v Návrhu ÚP navrženo, by 
vlastníky dlouhodobě poškodila a omezila v hospodaření dle 
schváleného hospodářského plánu. Znehodnotila by jejich 
mnohaleté investice do lesního hospodaření. 

 
 

Změna charakteru této plochy není ani ve veřejném zájmu 
obce Ráby, jak nás ubezpečila paní starostka Zdeňka 
Morchová, je v rozporu se strategickými záměry MAS 
Region Kunětické hory, zástupce veřejnosti, jehož členy jsou 
mimo jiné svazky obcí se svými občany (viz příloha), a není ani 
zmíněna v textové části návrhu ÚP - tam se naopak na straně 
75 uvádí, že „do pozemků určených k plnění funkcí lesa 
(PUPFL) návrh ÚP nezasahuje a ani nejsou v PUPFL 
navrhovány žádné změny nebo omezení v jeho užívání." 
Realita v mapové části Hlavního výkresu je ovšem jiná. 

 

zákonitostí. 

Z výše uvedeného nelze námitce vyhovět, 
z hlediska územního plánování návrhem 
ÚP Ráby nedochází k újmě na 
vlastnických právech 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Námitce se částečně vyhovuje 
Odůvodnění: 
Uvedené pozemky zůstávají nadále 
lesními pozemky a jako takové jsou 
nadále užívané, nedochází ke změně 
využití, avšak vzhledem k tomu, že jsou 
rovněž součástí stávajícího regionálního 
biocentra - ÚSES (RBC 1758 Kuněticko), 
projektant dle metodiky MINIS označil 
takto vymezené biocentrum jako plochy 
přírodní (NP), ve kterých je ještě přísnější 
režim ochrany. V textové části projektant 
doplnil do hlavního využití mezi zvláště 
chráněné plochy jmenovitě lesní 
pozemky.  

- ani návrh ÚP Ráby nemá zájem měnit 
stávající charakter plochy lesa, naopak 
plně jej respektuje a chrání 
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3. Přitom textová část návrhu jako přípustné funkční využití plochy 
přírodní (NP) uvádí nikoli PUPFL (!), ale pouze „zeleň krajinná, 
liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční 
prvky), ovocné sady" a stavby. Plochy přírodní s takto 
definovaným obsahem se nalézají pouze v nejbližším okolí 
hradu Kunětická hora. 

 

4. Současně však textová část návrhu ÚP uvádí v definici plochy 
lesní (NL) pro hlavní využití „plochy s převažujícím využitím pro 
lesní produkci" jako přípustné funkční využití nejenom 
„pozemky určené k plnění funkcí lesa", ale i „zeleň krajinná, 
liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční 
prvky". To znamená, že RBC 1758 Kuněticko na těchto lesních 
plochách může bez problémů existovat. 

 
 
Požadujeme tedy, aby se změnil předložený návrh ÚP a na 
výše uvedených lesních pozemcích ponechal stávající plochy 
lesní (NL) dle aktuálně platného územního plánu pro hlavní 
funkční využití stávajícího lesního hospodaření soukromých 
subjektů. 

S existencí RBC 1758 Kuněticko na těchto lesních pozemcích 
souhlasíme a chceme i z výtěžku hlavního lesního hospodaření 
přispět k ekologické výchově a osvětě (podpořit vedlejší 
mimoprodukční funkce lesa). Proto navrhujeme v textové části do 
přípustných funkcí plochy lesní (NL) doplnit (podobně jako 
v plochách zemědělských - NZ):  

7)   naučné stezky 
8) informační, propagační a reklamní zařízení 
9) opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, k zachycení 

přívalových dešťů 

Jsme přesvědčeni, že takové drobné stavby by při zachování 
stávajícího lesního hospodaření zlepšily doplňkové mimoprodukční 
přínosy, podmíněné existencí lesa dle §2 lesního zákona, které 
podporuje stát i jeho organizace (viz například Ing. Jiří Matějíček, 
CSc: Vymezení základních pojmů a vztahů z oblasti 
mimoprodukčních funkcí lesa, vydal Výzkumný ústav lesního 

- jak je již výše uvedeno projektant 
v textové části doplnil do hlavního využití 
mezi zvláště chráněné plochy jmenovitě 
pozemky lesa; jinak definice plochy 
přírodní (NP) se nevztahuje pouze na 
řešenou lokalitu, ale na celý katastr Ráby, 
kde se přírodní plochy nacházejí  

- pravdou je, že prvky ÚSES mohou 
existovat i v plochách lesa (NL), jak je ale 
již vysvětleno, biocentra jsou ještě více 
chráněná a proto zařazení do plochy 
přírodní (NP) zajišťuje větší respektování 
a ochranu stávající přírody – tedy lesa, 
nejen ochrana živočichů v biocentru 
žijících  

 
Námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 
Lesní pozemky zůstávají nadále lesními 
pozemky, pro stávající lesní hospodaření 
soukromých subjektů se nic nemění, i 
když jsou vymezeny v ploše přírodní (NP). 
Návrh ÚP respektuje zásady pro 
plánování změn v území a rozhodování o 
nich, které ZÚR Pk stanovuji pro lesní 
krajinu v čl. 127b), a to: 
Zastavitelné plochy mimo zastavěná 
území obcí navrhovat pouze v nezbytné 
míře při zohledňování krajinných hodnot 
území s tím, že zastavitelné plochy 
nebudou vymezovány na úkor ploch lesa 

 
- současné využívání nezastavěných 
pozemků je v ploše ZX umožněno (viz 
definice plochy textová část str. 36) 
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hospodářství a myslivosti v roce 2003). 

Opatření přispívající k vyšší retenci krajiny považujeme za potřebná 
hlavně z hlediska obce Ráby, která se potýká s problémem 
odvedení velkého množství povrchové vody z kopce Kunětické hory 
v době přívalových dešťů. 

 
III. 

Pozemek č. 181/2 

Vzhledem ke skutečnosti, že v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění zveřejnila obec Ráby na 
úřední desce záměr prodeje pozemku č. 181/2 (zahrada) o výměře 
47 m2 naší společnosti, která je vlastníkem sousedního pozemku č. 
181/1 (zahrada) o výměře 1.818 m2, obracíme se na zpracovatele 
ÚP se žádostí o: 

1. přičlenění tohoto 47m2 malého pozemku č. 181/2 k zastavitelné 
lokalitě Z6 s plochou občanského vybavení - komerční zařízení 
malá a střední (OM) o výměře 1.818 m2, jež s předmětným 
pozemkem sousedí a tvoří s ním jeden celek o výměře 1.865 
m2; 

2. zpřesnění hranice RBC 1758 Kuněticko v souladu s článkem 
113 ZÚR po společné hranici tohoto pozemku 181/2 a lesního 
pozemku 158/7 tak, aby RBC nezasahovalo do plochy 
zastavitelné lokality Z6 na pozemcích 181/1 a 181/2. 

Tento náš požadavek obec Ráby jako stávající vlastník pozemku 
prohlášením starostky obce paní Z. Morchové podporuje. Jedná se 
o pozemek velmi malý, zbytkový, trojúhelníkového tvaru, který tvoří 
špičku k naší zahradě. Protože společná hranice těchto výše 
uvedených pozemků není v terénu patrná, rádi bychom je sloučili 
v jeden, neboť spolu tvoří jeden funkční celek. 

Věříme, že námi navrhované zpřesnění hranice RBC 1758 
Kuněticko nebude problémem, neboť předložený návrh vyšel 
z hranice zastavitelné plochy Z6, definované dle našeho prvotního 
návrhu z hlediska vlastnických práv k pozemku č. 181/1. 

Zmenšení navrhované plochy biocentra o marginálních 47 m2 
neodporuje platné metodice ÚSES a Zásadám územního rozvoje 
Pardubického kraje, neboť dle Aktualizované koncepce ochrany 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: 
Vzhledem k velikosti pozemku p.č. 181/2 
(47 m2) není námitek k rozšíření 
zastavitelné plochy Z6 a úpravu hranice 
biocentra, avšak v celé uvedené ploše je 
nutno respektovat podmínku OP lesa 
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přírody Pardubického kraje (2012) je rozloha tohoto biocentra 
53 ha. Dle Zásad územního rozvoje Pardubického kraje má územní 
plán zajistit nejméně minimální parametry a funkčnost regionálního 
biocentra. Odborné dokumentace (např. Rukověť projektanta 
ÚSES) stanovují pro biocentra regionální úrovně lesního charakteru 
40 ha. 
 

IV. 
Parkoviště či krátkodobé stání pro osobní auta 

Již jsme v připomínkách uvedli, že jedním z největších problémů 
řešeného území je katastrofální nedostatek parkovacích míst pro 
osobní automobily v sousedství hradu Kunětická hora a Perníkové 
chaloupky, jež jsou národní kulturní památkou (hrad) a celostátně 
významným turistickým cílem (Muzeum perníku) zvláště pro rodiny 
s dětmi. Nejdramatičtější je situace v době pořádání velkých 
akcí na Kunětické hoře (zvláště Čarodějnice, festival České 
hrady, jiné koncerty a Sraz motorkářů), kdy je jediné parkoviště 
pod hradem mimo provoz, neboť je vyčleněno jako jeviště a 
hlediště pro koncerty s návštěvnickou základnou několika tisíc 
diváků !!! Jejich osobní auta parkují se souhlasem policie nejenom 
na příjezdových komunikacích, které slouží pouze 
k jednosměrnému provozu a zatěžují obce na objízdných trasách 
(zvláště Hradiště na Písku, Staré Hradiště, Brozany a Ráby), ale 
také na chráněném půdním fondu (na polích) a bez souhlasu 
vlastníka i na hodnotných lesních pozemcích (v RBC 1758 
Kuněticko). Problém - byť v menším rozsahu - se objevuje i mimo 
termíny velkých akcí na Kunětické hoře, když se objeví krásné 
slunné počasí. Ani tehdy stávající parkovací plocha nestačí. 

Aby nedošlo k nějakému nedorozumění: nepožadujeme parkovací 
plochy pro stávající návštěvníky Perníkové chaloupky, neboť 
pro ně je dostatek parkovacích míst na plochách občanské 
vybavenosti uvnitř oploceného areálu! Kvalifikovaným odhadem 
navštíví lokalitu Kunětické hory ročně takřka 1 milion návštěvníků, 
z nichž jenom malá část si zakoupí vstupenku do hradu nebo 
navštíví Perníkovou chaloupku, ale většinově se projdou po 
ovocném sadu a na volně přístupné rondely hradu s krásnou 
vyhlídkou daleko do kraje. Jejich auta a vozidla návštěvníků celé 
řady hudebních festivalů na Kunětické hoře z nedostatku jiných 
možností parkují všude, kam lze zajet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- problém parkování při pořádání velkých 
akcí je věcí jednání mezi pořadatelem, 
obcí Ráby, vlastníky pozemků, policií … 
Na vymezení (rozšíření) parkovacích 
ploch nebyl vznesen žádný požadavek ať 
ze strany obce, tak od soukromých 
vlastníků pozemků vhodných pro 
vymezení plochy dopravní - parkoviště 
Na základě jednání pořizovatele se 
zástupci dotčených orgánů, obce Ráby a 
projektantem bylo konstatováno, že na 
rozšíření parkovacích míst nemá obec 
žádné vhodné pozemky a požadavky na 
soukromých pozemcích jsou určeny 
k jiným účelům - k bydlení nebo pro 
občanskou vybavenost (Z6, Z7, Z8).  
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Navrhli jsme proto rozšířit plochu dopravní infrastruktury silniční 
podle silnice III. třídy k obci Ráby tak, aby mohlo být na malé části 
pozemku p.č. 157/1 (popřípadě i p.p.č. 156 a 155) v k.ú. Ráby 
vytvořeno parkoviště pro osobní automobily (jedna řada šikmého 
stání). Záměr předpokládá oddělení úzkého pásu o šířce cca 20 
metrů podle silnice od výše uvedených lesních pozemků a jejich 
vynětí z PUPFL. Jedná se o pozemky, na nichž je plnohodnotné 
lesní hospodaření znemožněno existencí rozvodů plynového a 
vodovodního potrubí. Jejich správci zde udržují bezlesí za účelem 
jejich dopravní dostupnosti v případě nějaké havárie. Jsme 
přesvědčeni, že lze vytvořit projekt, který by rozumně skloubil 
požadavek na ochranné pásmo inženýrských sítí se záměrem 
zvýšení počtu parkovacích míst v turisticky atraktivní lokalitě. Tento 
záměr je dle našeho přesvědčení rozumný i z hlediska ochrany 
přírody, neboť by snížil množství divoce parkujících vozidel na 
plnohodnotných lesních pozemcích v RBC. Pokud navrhovatelé 
územního plánu tento návrh nepřijmou, požádali jsme, aby územní 
plán řešil katastrofální nedostatek parkovacích ploch nějak jinak, 
popřípadě na jiných pozemcích. 
 
Zpracovatel odpověděl, že „připomínce nelze vyhovět na základě 
konzultace s dotčenými orgány ( KrÚ - OŽPZ a MmP - OŽP). 
Připomínka č. III. na rozšíření silnice pro možnost zřízení parkoviště 
je problematická vzhledem k tomu, že podél silnice se sice nachází 
tzv. bezlesí, které vzniklo z důvodu ochranného pásma plynovodu a 
vodovodu, ale mezi tímto bezlesím a silnicí se nachází úzký 
zalesněný pás, který tvoří stabilizovaný porostní okraj a jeho 
odstraněním může dojít k ohrožení sousedícího lesního porostu. 
V této souvislosti upozorňujeme na znění § 14 zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích, ze kterého plynou povinnosti projektantů a 
pořizovatelů územně plánovacích dokumentací (nejvhodnější 
řešení z hlediska zachování lesa, vyhodnocení důsledků..). 
Ochrana lesních pozemků a porostů vyplývá z ustanovení lesního 
zákona (§ 13), kde jsou přímo stanoveny povinnosti při využití 
lesních pozemků k jiným účelům, než je plnění funkcí lesa, tj. 
zejména 
- musí být přednostně použity pozemky méně významné z hlediska 
plnění funkcí lesa, 
- nesmí docházet k nevhodnému dělení lesa z hlediska jeho 

- u navrhovaných pozemků se jedná 
o pozemky určené k plnění funkce lesa 
(PUPFL), na kterých lze vybudovat pouze 
účelové komunikace, nikoliv odstavná 
parkoviště. Pozemky jsou na katastru 
nemovitostí vedeny jako lesní pozemky se 
způsobem ochrany PUPFL. Bez vynětí 
nelze využívat k jiným účelům.  
Požadavek využít pás bezlesí, ve kterém 
je umístěna trasa vodovodního a 
plynovodního VTL potrubí je 
bezpředmětný.  
Jednak by bylo parkoviště umístěno opět 
na pozemcích vedených jako PUPFL 
(katastr nemovitostí) a za druhé do 
bezpečnostního pásma VTL plynovodu 
nelze vymezovat zastavitelné plochy. 
Dále není uvedený návrh projednán se 
správci uvedených sítí 

Částečné řešení by bylo vybudovat další 
parkovací místa na požadovaných 
pozemcích pro občanskou vybavenost 
v rámci této plochy, což definice plochy 
OM umožňuje.  
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ochrany (ohrožení větrem, vodní erozí atp.) a ohrožení stability 
lesního porostu a porostů sousedních." 
 
Považujeme takovou odpověď za nekorektní, popřípadě za 
politování hodné nedorozumění: 

1. Nenavrhovali jsme „rozšíření silnice pro možnost zřízení 
parkoviště", ale - v souladu s § 2 odst. lg) zákona č. 183/2006 
Sb. - určení způsobu využití stávajícího bezlesí k vytvoření 
jednosměrné účelové komunikace (zpevněné či 
nezpevněné) s jednou řadou podélných nebo šikmých stání 
pro osobní auta tak, aby se rozumně skloubil požadavek na 
ochranné pásmo inženýrských sítí se záměrem zvýšení počtu 
parkovacích míst v turisticky atraktivní lokalitě. 

2. Ačkoliv nesouhlasíme s tvrzením, že úzký zalesněný pás tvoří 
„stabilizovaný porostní okraj" a že „jeho odstraněním může dojít 
k ohrožení sousedního lesního porostu", zrušení tohoto pásu 
zeleně jsme nenavrhovali! Jsme přesvědčeni, že se jedná 
o trvale znehodnocené části lesních pozemků (viz foto), na 
kterých bohužel kvalitní lesní porost nikdy nevyroste, a na 
kterém naštěstí stabilizovaný okraj hospodářského lesa není 
závislý. 

3. Právě proto, že známe lesní zákon, navrhovali jsme pro 
řešení katastrofálního nedostatku parkovacích míst 
pozemky nejméně významné tak, abychom ochránili kvalitní 
lesní a zemědělskou půdu před divokým parkováním z důvodu 
absence či přeplněnosti parkoviště pod hradem Kunětická hora. 

4. Jsme přesvědčeni, že územní plán není jenom o existujících či 
budoucích stavbách, ale že může umožnit i nezastavěné 
pozemky užívat v hlavní funkci jako součást dopravní 
infrastruktury (plocha DS), že pro tento záměr může stanovit 
zásady prostorové regulace, v nichž například uvede povinnost 
zachovat onen úzký pás zeleně, a že provozovatelé 
inženýrských sítí v ochranném pásmu mohou stanovit konkrétní 
podmínky pro užívání nezastavěných pozemků k danému 
účelu, pro případné stavební povolení a pro provoz 
krátkodobého stání osobních vozidel tak, aby bezpečnost 
inženýrských sítí byla zaručena. 

 
 
 
 
 

Jak už bylo výše uvedeno, požadavek 
využít pás bezlesí, ve kterém je umístěna 
trasa vodovodního a plynovodního VTL 
potrubí je bezpředmětný.  

Jednak by bylo parkoviště umístěno 
opět na pozemcích vedených jako PUPFL 
(katastr nemovitostí) a za druhé do 
bezpečnostního pásma VTL plynovodu 
nelze vymezovat zastavitelné plochy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- u navrhovaných pozemků se jedná 
o pozemky určené k plnění funkce lesa 
(PUPFL), na kterých lze vybudovat pouze 
účelové komunikace, nikoliv odstavná 
parkoviště. Pozemky jsou na katastru 
nemovitostí vedeny jako lesní pozemky se 
způsobem ochrany PUPFL. Bez vynětí 
nelze využívat k jiným účelům.  
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Pokud navrhovatelé územního plánu tento návrh nepřijmou, 
opakovaně žádáme spolu s veřejností, zastoupenou členskými 
obcemi MAS Region Kunětické hory (viz příloha), aby se územní 
plán tímto problémem strategického regionálního významu 
zabýval a aby řešil katastrofální nedostatek parkovacích či 
odstavných ploch pro osobní automobily v oblasti Kunětické 
hory nějak jinak, popřípadě na jiných pozemcích. Možná 
v podobě podélného stání na východní straně silnice namísto nebo 
vedle plánované cyklostezky. 

 
                                   V. 

Komunikace „Kořenovka" 

Jménem vlastníka pozemku č. 161/3 (komunikace) uplatňujeme 
námitku proti „zaslepení" této cesty, v návrhu územního plánu 
označené jako plocha dopravní infrastruktury (DS). 

V platném územním plánu obce Ráby je tato místní účelová 
komunikace protažena podle lesního pozemku 160/1 a 
napojena na místní komunikaci č. 358/1 ve vlastnictví obce 
Ráby. 

Nový návrh ÚP plochu dopravní infrastruktury směrem k obci 
zužuje do špičky a nelogicky přerušuje, čímž naši účelovou 
komunikaci č. 161/3 trvale znehodnocuje. 

Trváme na tom, že noví vlastníci pozemků na trase této cesty 
kupovali pozemky s existující veřejnou cestou, jež byla v průběhu 
uplynulých staletí právně vydržena k veřejnému užívání 
(služebnosti) a jež byla jako stabilizovaná plocha obslužné 
komunikace uvedena ve IV. změně územního plánu z roku 2000, 
dále v V. změně ÚP z roku 2002 a v VI. změně ÚP z roku 2008 (viz 
přílohy). 

Podle § 1260 odst.2) zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského 
zákoníku, je při vydržení služebnosti odpovídající veřejnému statku 
vydržitelkou obec, na jejímž území se věc nalézá. Věříme, že není 
v zájmu obce Ráby se tohoto práva zbavovat ke škodě možnosti 
budoucího řešení koncepce dopravní obslužnosti území. 

Žádáme proto, aby nový ÚP Ráby po právu zachoval stávající 
stav a aby i v novém ÚP Ráby byly plochou dopravní infrastruktury 
propojeny komunikace p. č. 161/3 a 358/1. 

 
- vysvětleno již výše, částečné řešení by 
bylo vybudovat další parkovací místa na 
požadovaných pozemcích pro občanskou 
vybavenost v rámci této plochy, což 
definice plochy OM umožňuje  

 
 
 
 
 
 
 

Námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 
Zastavěné území je vymezeno dle 
skutečnosti a dle katastru nemovitostí 
není v této části žádný pozemek veden 
jako komunikace nebo ostatní plocha. 
V případě nutného propojení účelové 
komunikace na pozemku p.č. 161/3 
s místní komunikací na pozemku p.č. 
358/1 lze využít plochu NL – plochy lesní, 
kde je přípustné umisťovat účelové 
komunikace nebo rovněž v zastavěném 
území se způsobem využití SV – plochy 
smíšené obytné je přípustné umístění 
místní komunikace, komunikace pro pěší 
a cyklisty. V případě, že se jedná 
o pozemky soukromých vlastníků, je 
nutná dohoda. Územní plán této dohodě 
nebrání, v obou plochách je umístění 
účelové nebo místní komunikace 
přípustné.  

 
 

ÚP může uvést pozemky jako DS – 
dopravní infrastrukturu pouze v případě, 
že budou tyto vedeny v KN jako 
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VI. 
Úvozová cesta nad zastavitelnou plochou Z9 

Jménem vlastníků lesních pozemků p. č. 161/1, 162/2 a 162/3 
uplatňujeme námitku proti „zaslepení" cesty, která v platném 
územním plánu spojuje komunikaci p. č. 358/11 ve vlastnictví ČR 
(v návrhu ÚP Ráby označené jako plocha dopravní infrastruktury - 
DS) s komunikací p. č. 54/1 ve vlastnictví manželů Haškových 
(v návrhu územního plánu také označené jako plocha dopravní 
infrastruktury - DS). 

Nový návrh ÚP plochu dopravní infrastruktury nelogicky přerušuje, 
čímž vytváří prostor pro budoucí změnu druhu a způsobu užívání 
pozemků v katastru nemovitostí, které jsou nyní vedeny jako ostatní 
plocha, ostatní komunikace. 

Již nyní jsou tyto komunikace (zvláště p. č. 158/12, 358/13 a 358/14 
ve vlastnictví pana Skaly a obce Ráby) zarostlé náletovými 
dřevinami, a tak si veřejnost vytváří náhradní cestu po našich výše 
uvedených lesních pozemcích, čímž porosty zbytečně poškozuje. 

Trváme na tom, že účelová komunikace na pozemcích p.č. 158/12, 
358/13 a 358/14 je veřejnou cestou, jež byla v průběhu uplynulých 
staletí právně vydržena k veřejnému užívání (služebnosti) a jež byla 
jako stabilizovaná plocha obslužné komunikace uvedena ve IV. 
změně územního plánu z roku 2000, dále v V. změně ÚP z roku 
2002 a v VI. změně ÚP z roku 2008 (viz přílohy). 

Podle § 1260 odst.2) zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského 
zákoníku, je při vydržení služebnosti odpovídající veřejnému statku 
vydržitelkou obec, na jejímž území se věc nalézá. Věříme, že není v 
zájmu obce Ráby se tohoto práva zbavovat ke škodě možnosti 
budoucího řešení koncepce dopravní obslužnosti území. 

Žádáme proto, aby nový ÚP Ráby po právu zachoval stávající 
stav a aby i v novém ÚP Ráby byly plochou dopravní infrastruktury 
propojeny účelové komunikace č. 358/11 a 54/1. 

 
VII. 

Účelová komunikace za zastávkou 

Jménem vlastníka pozemku č. 156 v k. ú. Ráby uplatňujeme 

komunikace, ostatní plocha. Propojení lze 
přes obě vymezené plochy NL a SV. 

 
 

Námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: 
Pozemky p.č. 358/11, 358/12 (v námitce 
chybně uveden pozemek p.č. 158/12), 
358/13 a 358/14 k.ú. Ráby jsou v katastru 
nemovitostí vedeny jako komunikace, 
ostatní plocha a jsou zakresleny i 
v návrhu ÚP jako plocha DS. V místě, kde 
se překrývá hranice regionálního 
biocentra a napojení nadregionálního 
biocentra K74 s pozemky p.č. 358/12, 
358/13, 358/14 je toto graficky špatně 
čitelné. Projektant zvolil vhodnější 
grafické rozlišení, aby byla stávající 
vymezená plocha DS lépe čitelná. 
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námitku proti změně aktuálně platného ÚP Ráby, který tento 
pozemek po desetiletí stabilizuje jako plochu dopravní infrastruktury 
(DS). 

Jedná se o úzký lesní pozemek, který je po staletí užíván jako 
účelová komunikace, jež byla jako stabilizovaná plocha obslužné 
komunikace uvedena ve IV. změně územního plánu z roku 2000, 
dále v V. změně ÚP z roku 2002 a v VI. změně ÚP z roku 2008 (viz 
přílohy). 

Nový návrh ÚP tuto plochu dopravní infrastruktury bez jakéhokoli 
relevantního důvodu zrušil, což považujeme za nepřijatelný zásah 
do koncepce možností perspektivního využití tohoto pozemku 
soukromým vlastníkem. 

Žádáme proto, aby nový ÚP Ráby po právu zachoval stávající 
stav a aby i v novém ÚP Ráby byl pozemek p. č. 156 plochou 
dopravní infrastruktury (DS). 

 
 
 
 
Námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 
Uvedený pozemek p.č. 156 je v katastru 
nemovitostí veden jako lesní pozemek, 
tzn., že jej nelze zakreslit do ÚP jako 
plochu DS – dopravní infrastruktura. Opět 
by muselo dojít k vynětí z lesních 
pozemků. Jinak ÚP připouští v plochách 
lesa (NL) umístění účelových komunikací, 
tedy nebrání současnému využívání. 

 

6. 
Národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště 
v Pardubicích 
Zámek 5, 531 16 Pardubice 

30.1.2014 

Písemné vyjádření 

vydané v souladu s ustanovením zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů  

k zahájení řízení o územním plánu Ráby 

Magistrátem města Pardubic, odborem hlavního architekta, bylo 
dne 9.12.2013 zveřejněno oznámení o zahájení řízení o územním 
plánu Ráby. V této věci připojuje NPÚ ÚOP v Pardubicích 
následující vyjádření:  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů – 
legislativní rámec:  

V řešeném území se nachází národní kulturní památka Zřícenina 
hradu Kunětická Hora (č. rejst. 273)  

Celé řešené území se nachází v ochranném pásmu hradu 
Kunětická hora, rejst.č. 3210.  

V rámci řešeného území se nachází následující nemovité kulturní 
památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR:  

23715/6-2127 hrad Kunětická Hora  

38723/6-2128 letohrádek - zámeček tzv. Jägerhaus  

Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy 
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ve smyslu zákona č. 20/1987., o státní památkové péči ve znění 
pozdějších předpisů. 

Zhodnocení předloženého návrhu Územního plánu Ráby 
z hlediska památkového urbanismu:  

Velký urbanistický tlak v atraktivní lokalitě v blízkosti města 
Pardubice vedl k formám a míře územního rozvoje v ochranném 
pásmu hradu Kunětická hora, které jsou v příkrém rozporu 
s Rozhodnutím o zřízení památkového ochranného pásma státního 
hradu Kunětická hora. V tomto ohledu je nejvýraznější již částečně 
realizovaná zástavba na samotném úpatí Kunětické hory. Na 
základě starší ÚPD byla vydána dosud platná územní rozhodnutí 
pro další zastavitelné lokality. Předložený návrh územního plánu je 
v dané situaci kompromisním řešením, které vzniklo na základě 
požadavků NPÚ ve spolupráci s Krajským úřadem, oddělením 
kultury a památkové péče (email ze dne 17.1.2013). Upravený 
koordinační výkres a textová část ÚP byla předána 5.2.2013. NPÚ 
toto řešení akceptoval. 

Návrh ÚP pro veřejné projednání odpovídá v dříve projednávaných 
bodech akeptovanému řešení ÚP ze dne 5.2.2013.  

Oproti projednanému návrhu ÚP v řešené lokalitě přibyla plocha 
přestavby P1. V ploše stávající bažantnice je navržena plocha SV – 
bydlení smýšené obytné – venkovské s individuelně stanoveným 
koeficientem zastavění 15% z důvodu návaznosti na nadregionální 
biokoridor K74. Vzhledem k určeným podmínkám a tomu, že se 
jedná o stávající zastavěné území, NPÚ zanesení plochy přestavby 
P1 akceptuje. 

Zhodnocení předloženého návrhu Územního plánu Ráby 
z hlediska archeologických zájmů v daném území - 
archeologická památková péče:  

Celé řešené území je považováno za „území s archeologickými 
nálezy“ ve smyslu zákona č. 20/ 1987 Sb. o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů a rovněž ve smyslu úmluvy o ochraně 
archeologického dědictví Evropy vyhlášené pod č. 99/2000 Sb. m. 
s., se všemi důsledky z jejich výkladu plynoucími.  

V rámci každého projektu, který předpokládá realizaci zemních 
prací, je nutno postupovat ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ve znění § 22 a 23 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- vzato na vědomí, vyjádření neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
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památkového zákona. /Včetně posouzení zemních prací organizací 
oprávněnou k provádění archeologického výzkumu v daném 
regionu./  

Výše uvedené požadavky na ochranu archeologického dědictví 
v posuzovaném území s archeologickými nálezy jsou rovněž 
v souladu se zákonem 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, se zákonem 114/992 sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů a dále též s uplatněním zákona č. 
183/2006 sb. / § 176, stavební zákon /. 

7. 
Advokátní kancelář Jelínek 
s.r.o. Dražkovice 181,  
533 33 Pardubice 

30.1.2014 

Věc: Námitky k novému územního plánu obce Ráby 

Vážení, 

v zastoupení mého klienta společnosti Incipiens Holding s.r.o. se 
sídlem Washingtonova 1624/5, 110 00 Praha 1, vlastníka pozemků 
st.p.č. 93 a p.p.č. 48/2 a p.p.č 50/2 v k.ú. Ráby, které jsou 
v novém územním plánu vedeny jako plocha „P1“ a plocha 
„SZ“, vznáším tímto námitky proti novému územnímu plánu 
obce Ráby, neboť charakteristika uvedených ploch a jejich 
regulativy se přímo dotýkají práv klienta, když mění 
využitelnost uvedených pozemků podle stávajícího územního 
plánu a nereflektují skutečný stav těchto pozemků. 

Předně mi nezbývá, než se v rámci první námitky opětovně 
odkázat na znalecký posudek č. 03/2013 zpracovaný Ing. 
Miroslavou Svobodovou, znalkyní v oboru ochrana přírody, 
ekologické systémy, tvorba krajiny, z oboru zemědělství 
zemědělská odvětví různá, se spec. určování bonity půdy a 
pozemkové úpravy, z jehož obsahu vyplývá, že v novém 
územním plánu obce Ráby je umístění biokoridoru NRBK 74 
navrženo tak, že neumožňuje plnění funkcí biokoridoru, a tedy 
je zřejmé, že by mělo být zváženo jiné vedení trasy biokoridoru 
NRBK 74 (též jen „K 74“) s cílem ochrany veřejného zájmu na 
úseku ochrany přírody. Ostatně sám odbor životního prostředí a 
zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje k předmětnému 
umístění K74 uvedl, že je veden nelogicky po linii, kde je již jeho 
funkce nevratně přerušena stávající zástavbou. Z uvedeného 
důvodu vznesl odbor životního prostředí a zemědělství Krajského 
úřadu Pardubického kraje požadavek vážného přezkumu možnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Námitce se částečně vyhovuje 

Odůvodnění: 
S vlastníkem uvedených pozemků došlo 
k dohodě a vlastník na základě této 
dohody stáhl podané námitky. 

Nadřazená územně plánovací 
dokumentace, tedy ZÚR Pk (Zásady 
územního rozvoje Pardubického kraje) 
jsou závazný dokument při tvorbě ÚP 
obcí. Dodržování souladu obou 
dokumentů hlídá dotčený orgán 
(KrÚ/OŽPZ). Vymezení nadregionálního 
ÚSES je v kompetenci MŽP ČR.  

Co se nadregionálního biokoridoru K74 
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trasování NRBK 74, k tomu pořizovatel územního plánu pouze 
stroze uvedl, že projektant vyřešil problém s NRBK 74 na základě 
jednání s MŽP dne 9.7.2013, avšak ani při veřejném projednání dne 
23.1.2014 nebylo ze strany pořizovatele a projektanta uvedeno nic 
bližšího k tomu, proč vedení NRBK 74 bylo upraveno tak, že došlo 
k jeho přerušení, avšak za účelem zachování migrace úzce 
související právě s trasou NRBK74 danou v novém územním plánu 
došlo k přeměně stávající plochy na jednak plochu „P1“ a jednak 
plochu „SZ“, čímž nepochybně dochází na straně klienta k 
majetkové újmě. K tomu nutno uvést, že argument pořizovatele o 
tom, že přesunutí NRBK 74 do plochy Z4 by znamenalo pro obec 
nutnost náhrad je lichý, neboť i v daném případě dochází k 
podstatné změně, a tedy klientovi vzniká zcela oprávněný nárok na 
satisfakci za takovou změnu, když klient byl na svých právech 
omezen regulativy, které mají úzkou návaznost na umístění NRBK 
74, které však několik subjektů označilo za zcela nefunkční jev v 
území.  

 

S ohledem na shora uvedené nutno vznést další námitku 
k novému územnímu plánu obce Ráby, která se týká 
individuálně stanoveného koeficientu zastavění na 15%, pokud 
se týká plochy „P1“. K uvedenému nutno uvést, že není zřejmé, 
na základě čeho dospěl pořizovatel, potažmo projektant, zrovna ke 
koeficientu 15%, přičemž k tomu nutno uvést že dále v kapitole č. 6 
textové části územního plánu „Stanovení podmínek pro využití 
ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu 
využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného 
využití, nepřípustného využití, popřípadě stanovení podmíněně 
přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek 
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu“ je dále uvedeno, že „koeficient zastavění v 
návrhových zastavitelných územích = max. 25%, v přestavbové 
ploše = max. 15% – je dán podílem celkové zastavěné plochy 
stavby hlavní a staveb doplňkových k celkové výměře 
stavebního pozemku, maximálně však 200 m2. Koeficient 
zastavění se nevztahuje na stavby charakteru zemědělské 
usedlosti se zázemím pro drobnou zemědělskou činnost (chlévy, 
špýchary, stáje, stodoly apod.)“. S ohledem na uvedené je tedy 
zcela evidentní značný zásah do majetkových práv klienta, kdy 

týká, není v kompetenci pořizovatele ani 
projektanta ÚP (autorizovaného 
projektanta ÚSES) vypouštět bez 
souhlasu dotčeného orgánu jakoukoliv 
trasu nadregionálního nebo regionálního 
biokoridoru. Na základě jednání - dohoda 
se zástupci všech kompetentních 
odborníků, bylo dosaženo uvedeného 
řešení, které je popsáno v textové části 
návrhu kap. 5.2 Územní systém 
ekologické stability – ÚSES a v části 
Odůvodnění v kap. 9.12 ÚSES  

Při aktualizaci ZÚR Pk je nutné, aby obec 
Ráby požadovala přehodnocení a změnu 
trasy NRBK tak, jak bylo dohodnuto 
s dotčenými orgány a je popsáno 
v návrhu ÚP Ráby. 

 

Uvedená plocha bývalé bažantnice byla 
rozdělena na plochu přestavby P1 a 
plochu ZS - soukromou zeleň. Na základě 
dohody se zástupci památkové péče byl 
určen koeficient zastavění plochy 
přestavby P1. 

Po dohodě s vlastníkem uvedených 
pozemků je návrh ÚP v textové části 
upraven, a to: 
- na str. 15 v tabulce plochy přestavby P1 
je vypuštěno znění v závorce na konci, 
tzn. (viz. kap. 6 plocha č. 12 SV) 
- na str. 32 v popisu plochy SV v odstavci 
ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE je text 
upraven takto: 
• koeficient zastavění v návrhových 

zastavitelných územích = max. 25%, 
v přestavbou ploše =max. 15% - je 
dán podílem celkové zastavěné 
plochy stavby hlavní a staveb 
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tímto regulativem dojde k jednoznačnému zmaření jeho investice, 
která již byla vynaložena s ohledem na podobu stávajícího 
územního plánu (kdy byly koupeny pozemky prosté uvedených 
regulativů, na kterých je zástavba-oplocení a na pozemku st.p.č. 93 
je stavba bažantnice, přičemž pozemky byly kupovány společně 
s projektovou dokumentací na projekt, který měl pravomocným 
rozhodnutím stavebního úřadu schválenou zastavěnou plochu 
300m2 (územní rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, č.j. ÚSO 
1117/01/Neu a stavební povolení č.j. T 27/02/Hl); tedy klient je 
vlastníkem pozemků, které pro svůj stav tvoří limit využití území 
např. pro umístění veřejně prospěšného opatření; navíc již bylo 
necháno zpracovat příslušné projektové dokumentace pro záměr 
kopírující parametry stavebním úřadem již jednou povolené a 
stávajícím územním plánem nijak nezakázané, resp. stavbu, která 
svými parametry převyšuje nově navržený prostorový regulativ 
max. 200m2 zastavěné plochy). K tomu nutno uvést, že novým 
územním plánem by byl klient zcela nedůvodně znevýhodněn oproti 
okolním pozemkům (a to i těch v těsném sousedství), a to 
regulativem pouze 15 % zastavitelnosti oproti regulativu 25 % 
platícím pro okolní pozemky, přičemž uvedené omezení nemá 
jakoukoli oporu, neboť jak již bylo mnohokráte uvedeno, umístění 
biokoridoru K 74 novým územním plánem nesplňuje účel, resp. 
funkčnost tohoto biokoridoru. Krom toho se 15 % zastavitelnost 
váže pouze na horní část pozemků klienta, kdy nový územní plán 
ukousl z pozemků klienta výměru 1600m2, a dále klienta navíc 
nový územní plán omezil celkové zastavění na max. 200m2; 
uvedené má za následek trojí závažná omezení klienta, která se 
zcela evidentně dotýkají jeho majetkových práv. Dotčení klienta 
novým územním plánem by mohlo být sníženo, kdyby nový územní 
plán rozšířil hranici zastavitelného území o 3 metry dále po svahu, a 
zvýšil zastavitelnost v přestavbové ploše z 15% na 18% s tím, že 
maximální celkové zastavění by se navýšilo na 300m2, tak aby 
alespoň z části byl respektován původní záměr klienta. 

Další námitkou k novému územnímu plánu obce Ráby je 
absence bližšího pojednání ohledně plochy „SZ“ v textové 
části onoho územního plánu, kdy tedy klient netuší, co pro něj 
vymezení plochy „SZ“ na jeho pozemcích znamená. 

doplňkových k celkové výměře 
stavebního pozemku, maximálně však 
200 m2 (vyjma plochy přestavby P1). 
Koeficient zastavění se nevtahuje …. 
dále zůstává beze změny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vlastník již netrvá na požadavku rozšířit 
zastavitelnou plochu o 3 m a zvýšit 
koeficient zastavění na 18%, jak je 
uváděno v námitce. 

 

 
 

 
 
Projektant okamžitě doplnil do textové 
části výpadek definice plochy ZS – zeleň 
soukromá a vyhrazená  
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8. 
Irena Švarcová 
Ve Lhotkách 1318,  
530 03 Pardubice 

10.2.2014 (došlo po termínu) 
 

Čestné prohlášení 
Tímto prohlašuji, že já Irena Švarcová, bytem Ve Lhotkách 1318, 
530 03 Pardubice číslo OP, ..…. jako stavebník , jsem na základě 
platného stavebního povolení vybudovala oplocení pozemku p.p.č. 
260/4 v k.ú. Ráby. Oplocení bylo součástí stavebního povolení na 
novostavbu rodinného domu v pozemku  pp.č. 260/4 v k.ú.Ráby. 

číslo jednací T 62/02 H1            ze dne 15.7.2002 
které vydal Magistrát města Pardubice, stavební úřad. Z výše 
uvedeného vyplývá, že stavební povolení je platné a nepozbylo tak 
platnosti. Veškerá práva a povinnosti přešly na nového vlastníka 
pozemku p.p.č. 260/4, kterým se stal na základě kupní smlouvy, ze 
dne 21.12.2012, Jiří Janů r.č. ……., bytem Brožíkova 444, 
Pardubice    

 
Námitce Jiřího Janů se vyhovuje 

Odůvodnění: 
Na pp.č. 260/4 k.ú. Ráby bylo vydáno 
v roce 2002 stavební povolení na 
umístění RD, na jehož základě bylo 
vybudováno oplocení pozemku dle 
projektové dokumentace. Z výše 
uvedeného zůstává stavební povolení  
v platnosti, a proto projektant převedl  
pp.č. 260/4 k.ú. Ráby do plochy SV – 
plochy smíšené obytné – venkovské. 

 
 

Zpracoval dne 24.3.2014  Magistrát města Pardubic, jako pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Ráby v souladu s § 53 zák.č. 183/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
 

………………………..               ……………………………… 
pořizovatel             určený zastupitel  

Zdeňka Morchová, starostka 
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Vyhodnocení námitek v rámci opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP 
Ráby 

 
Podaná námitka č. 1 (doslovný přepis) 

 
KAM NA PARDUBICKU s.r.o.,  
Ráby 38, 53352 Staré Hradiště 
20.3.2014 

Věc: námitky proti návrhu územního plánu RÁBY - žádost 

Jako vlastníci dotčených pozemků a staveb jménem svým i jménem ing. Petra Mlejnka, na základě 
úředně ověřené plné moci, jsme v zákonem stanoveném termínu podali námitky proti změně aktuálně 
platného územního plánu uvnitř oploceného areálu tzv. Lovčího zámečku (od roku 1882), respektive 
Perníkové chaloupky (od roku 2003), který se rozkládá na pozemcích p. č. 158/2, 158/3, 159/2, 160/4, 
160/5 a 160/9. 

Dovolujeme si Vás informovat, že vzhledem k existujícím pochybnostem jsme požádali orgán 
státní správy lesů (Krajský úřad, jenž naši žádost předal Magistrátu města Pardubic) o vydání 
rozhodnutí podle § 3 odst. 3 lesního zákona č. 289/1995 Sb. ve správním řízení, že pozemky p.č. 
158/2, 158/3, 159/2, 160/4, 160/5 a 160/9 v katastrálním území Ráby nejsou pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (PUPFL), byť jsou formálně v KN vedeny jako “lesní pozemky” se způsobem 
využití v KN “sportoviště a rekreační plocha”. 

Po zevrubném prostudování vývoje lesního zákonodárství od socialismu až po zákon č. 289/1995 Sb. 
v platném znění zjišťujeme, že nejpozději od 1. ledna 1996, kdy tento lesní zákon vstoupil v účinnost a 
zpřísnil dosavadní právní úpravu ochrany lesa, s největší pravděpodobností výše uvedené pozemky již 
nesplňovaly zákonnou definici „pozemků určených k plnění funkcí lesa“, byť jsou formálně v KN stále 
ještě vedeny jako “lesní pozemky” se způsobem využití v KN “sportoviště a rekreační plocha”. 

Takový právní stav připouští i zveřejněný judikát č. 2032 podle rozsudku Nejvyššího správního soudu 
ze dne 18. 12. 2009, č.j. 5 As 94/2008-44: „K závěru o tom, že se jedná o pozemek určený k plnění 
funkcí lesa, nepostačuje, že je daný pozemek takto formálně veden v katastru nemovitostí.“ 

Naši žádost o vydání rozhodnutí Vám zasíláme na vědomí v příloze a s ní i dva nově získané důkazy: 

1. 

Rozhodnutí o přípustnosti stavby GO Ústavu soc. zabezpečení a oplocení v Rábech 

Z úředně ověřené kopie dokumentu z 26.4. 1965 je nezpochybnitelné, že 

1. oplocení celého areálu bylo vybudováno zcela legálně orgánem státní moci na základě úředně 
ověřené stavební dokumentace dle § 11 zákona číslo 87/1958 Sb., o stavebním řádu v tehdy 
platném znění;  

2. státní orgán potvrdil, že projekt oplocení odpovídal platným předpisům a neporušoval obecné, 
ani jiné oprávněné zájmy; 

3. stávající oplocení areálu je prokazatelně staré již takřka padesát let, a že 
4. účelem oplocení nebyla jakákoli ochrana lesních porostů či jiný myslitelný důvod lesního 

hospodaření, ale že přímo souvisí s budovami a provozním zázemím Ústavu sociálního 
zabezpečení, který v areálu dlouhodobě sídlil. 

2. 

Geometrický plán z listopadu 1989 

Z úředně ověřené kopie dokumentu z Katastrálního úřadu pro katastrální území Ráby: 

1. je patrný průběh plotu kolem celého areálu – viz mapové značky v příloze „Technické 
podrobnosti pro správu katastru“ k vyhlášce č. 357/2013 Sb. (2.12 drátěný nebo kovový plot ve 
vlastnictví z jedné strany); 

2. je zřejmé, že již nejpozději před takřka 25 lety došlo ke katastrálnímu rozdělení lesních 
pozemků p. č. 158 a 160, avšak nově oddělené pozemky uvnitř souvisle oploceného areálu (p. 
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č. 158/2 a 160/4), prokazatelně sloužícímu k jinému než lesnímu účelu, zůstaly formálně 
pozemky lesními; 

3. vidíme, že v té době již stála administrativní budova na stavební parcele č. 176 se zakreslenými 
změnami tehdy probíhající přístavby kuchyně a zpevněných ploch, jež následně vedly 
k oddělení pozemku p. č. 160/5; 

4. je patrná funkční souvislost celého areálu „Oligofrenního ústavu“ ve smyslu zastavěného 
stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí jako stavební parcela a dalších 
pozemkových parcel pod společným oplocením, tvořícím souvislý celek s obytnými a 
hospodářskými budovami dle § 2 odst. 1c stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 

Vzhledem k zásadnímu obsahu všech připojených dokumentů žádáme opakovaně, aby nový 
územní plán v této celé lokalitě zachoval aktuálně platný stav dle VI. změny ÚP Ráby, který 
odpovídá skutečnému způsobu užívání pozemků po dobu minimálně 50 let (zastavěné území 
občanské vybavenosti), anebo aby se toto řízení o novém ÚP Ráby přerušilo do doby ukončení 
správního řízení a nabytí právní moci rozhodnutí v pochybnostech orgánu státní správy lesů. 

Přílohy: (jsou součástí spisu) 

1. Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech 
2. Rozhodnutí o přípustnosti stavby GO Ústavu soc. zabezpečení a oplocení v Rábech 
3. Geometrický plán z listopadu 1989 

 

Návrh rozhodnutí: 

Námitka se zamítá 

Odůvodnění: 
Informace uvedené v podané námitce – žádosti byly vzaty na vědomí. 
V platném ÚPSÚ Pod Kunětickou horou, jehož součástí byla obec Ráby, nebyla celá lokalita (zaplocená 
část) zařazena do občanské vybavenosti. Rozšíření plochy občanské vybavenosti nebylo předmětem 
žádné následné změny, nebylo projednáno s dotčenými orgány a bylo tedy v rozporu s právními 
předpisy. Nově pořizovaný územní plán musí respektovat platnou legislativu a zohledňovat veřejné 
zájmy při minimalizaci zásahů do vlastnických práv. V průběhu pořízení ÚP Ráby byla všechna jednání 
vedena s cílem najít řešení, které bude respektovat veřejný zájem a současně bude minimalizovat 
zásahy do práv a zájmů jednotlivých osob. Areál pod společným oplocením je vymezen jako zastavěné 
území, kde stavební pozemky a zpevněné plochy jsou označeny jako občanská vybavenost a pozemky 
s lesním porostem v oplocené části jako plocha ZX. Podmínky využití plochy ZX stanovují ochranu 
stávajících hodnot v území, které reprezentují plochy lesa a funkční systém územního systému 
ekologické stability (ÚSES) a současně umožňují využití plochy dle katastru nemovitostí pro účely 
rekreace a cestovního ruchu. 
Z hlediska přerušení řízení o ÚP Ráby – pořizovatel se řídí stavebním zákonem a požadavky obce. 
Zastupitelstvo může schválit nebo zamítnout územní plán nebo může zastupitelstvo vrátit územní plán 
se svými požadavky k novému projednání. Zastupitelstvo má tedy právo uplatnit požadavek na 
prověření možnosti rozšíření stávající občanské vybavenosti v lokalitě Lovčí Zámeček. Vlastní návrh 
řešení by musel navrhnout autorizovaný projektant. Řešení (jehož cílem by byla možnost umístit nové 
stavby občanské vybavenosti) by představovalo vymezení nové zastavitelné plochy případně plochy 
přestavby s vyhodnocením záborů pozemků PUPFL. Návrh by musel být znovu projednán a řešení by 
muselo být dohodnuto s dotčenými orgány. Zastupitelstvo obce by bylo následně opět vázáno 
stanovisky dotčených orgánů nebo výsledkem řešení rozporů. Vzhledem k tomu, že stávající platný 
ÚPSÚ Pod Kunětickou horou není plně v souladu s platnou nadřazenou územně plánovací 
dokumentací „Zásady územního rozvoje Pardubického kraje“ (ZÚR Pk) a dle § 54 odst. 5 zákona č. 
183/2006 Sb., v platném znění, je obec povinna uvést do souladu územní plán s územně plánovací 
dokumentací následně vydanou krajem a následně schválenou politikou územního rozvoje. Do té doby 
nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s územně plánovací dokumentací 
následně vydanou krajem nebo politikou územního rozvoje.  Z tohoto důvodu je v zájmu obce vydat 
nový ÚP Ráby v co nejkratší době (pořízení bylo zahájeno v roce 2011).  
Po ukončení správního řízení a nabytí účinnosti právní moci rozhodnutí v pochybnostech, lze tento 
problém řešit změnou územního plánu, kterou by v případě potřeby pořízení schválilo zastupitelstvo. 
V tomto případě by musela existovat shoda na vykácení lesních porostů pod společným oplocením, ke 
které zatím nedošlo.   
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Podaná námitka č. 2 (doslovný přepis) 

KAM NA PARDUBICKU s.r.o.,  
Ráby 38, 53352 Staré Hradiště 
9.4.2014 

Věc:  námitka proti návrhu územního plánu RÁBY 

Jako vlastníci dotčených pozemků a staveb jménem svým i jménem ing. Petra Mlejnka, na základě 
úředně ověřené plné moci, podáváme námitku proti změně aktuálně platného územního plánu uvnitř 
oploceného areálu tzv. Lovčího zámečku (od roku 1882), respektive Perníkové chaloupky (od roku 
2003), který se rozkládá na stavebních parcelách st. 48/1, st. 48/2 a st. 176 a na pozemcích p. č. 158/2, 
158/3, 159/2, 160/4, 160/5 a 160/9. 
Opakovaně od samého počátku projednávání návrhu ÚP Ráby požadujeme, aby plocha celého 
tohoto zastavěného území byla ponechána jako zastavěná plocha občanské vybavenosti (OM) 
bez jakýchkoli prvků ÚSES (biocentrum), a jsme odhodláni proti změně aktuálně platného stavu, 
který odpovídá skutečnému způsobu užívání pozemků po dobu minimálně 50 let, využít všechny 
zákonné prostředky. 
K dříve podaným důkazům a argumentům připojujeme závazný judikát z rozsudku Nejvyššího 
správního soudu ze dne 30.6.2011, č .j. 4 Ao 4/2011 – 59, který rozhodl zcela jasně: „Používá-li §58 
odst. 2 stavebního zákona z roku 2006 pojem „zastavěné stavební pozemky“, není správní orgán 
oprávněn domýšlet si vlastní definici tohoto pojmu s poukazem na skutečnost, že stavební pozemek 
není zastavěn žádnou stavbou ve smyslu zákona č. 344/192 Sb., o katastru nemovitosti České 
republiky (katastrální zákon), ale musí vycházet z toho, jak je obsah tohoto pojmu stanoven v § 2 odst. 
1 písm. c) citovaného zákona, a s touto definicí charakteristiku předmětných pozemků porovnat.“ 
Jsme přesvědčeni, že charakteristika předmětných pozemků definici pojmu „zastavěný stavební 
pozemek“ dle § 2 odst. 1c zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění vyhovuje beze zbytku: uvnitř 
areálu Lovčího zámečku se nacházejí 3 stavební parcely evidované v katastru nemovitostí jako 
stavební parcely (číslo st. 48/1, 48/2 a 176) a další pozemkové parcely (p. č. 158/2, 158/3, 159/2, 160/4, 
160/5 a 160/9) pod společným oplocením, tvořícím souvislý celek s 3 obytnými a hospodářskými 
budovami (čp. 38, 58 a 151).   
Pro „další pozemkové parcely“ pod společným oplocením stavební zákon neuvádí žádná omezení ani 
upřesnění, a tak jimi mohou být jakékoli pozemky – to znamená, že i pozemky chráněného půdního 
fondu (např. zahrada, trvalý travní porost, ovocný sad či les). Skutečnost, že dosud jsou předmětné 
pozemky z historických důvodů v katastru nemovitostí formálně vedeny jako pozemky lesní se 
způsobem využití „sportoviště a rekreační plocha“, není pro definici „zastavěného stavebního pozemku“ 
důležité. Naopak, tato skutečnost již od 1.1.1996 odporuje zákonné definici „pozemků určených k plnění 
funkcí lesa“. Proto věříme, že probíhající správní řízení podle § 3 odst. 3 lesního zákona č. 289/1995 
Sb., o kterém jsme Vás informovali dne 20.3.2014, uzná naše argumenty v souladu s judikátem 
Nejvyššího správního soudu ze dne 18.12.2009 čj. 5 As 94/2008 – 44: „K závěru o tom, že se jedná 
o pozemek určený k plnění funkcí lesa, nepostačuje, že je daný pozemek takto formálně veden 
v katastru nemovitostí,“      
Současně požadujeme, aby z kapitoly „Odůvodnění Územního plánu Ráby“ byla vypuštěna celá 
podkapitola „Odůvodnění urbanistického návrhu plochy a okolí bývalého Lovčího zámečku“, neboť 
obsahuje řadu nepravdivých tvrzení a východisek. Proti nim ve stručnosti uvádíme například, že: 
• aktuálně ÚP Ráby byl pravomocně schválen zastupitelstvem obce Ráby, že 
• s razítkem Vašeho úřadu nabyl účinnosti dne 9.6.2009 (viz příloha), že 
• ke všem dřívějším změnám ÚP Ráby mohly dotčené orgány uplatnit námitky pouze v zákonné lhůtě 

(viz příloha), že 
• Vámi zmiňovaná 4. změna ÚP Ráby zrušila a tedy nahradila celý původní ÚPSÚ obce Ráby včetně 

všech jeho následujících změn (viz článek 16 vyhlášky v příloze), že i v aktuálně projednávaném 
návrhu ÚP Ráby se vyskytují stabilizované plochy občanského vybavení (OM) mimo nově 
vymezované zastavitelné plochy (uvnitř zastavěného území obce) na pozemcích , které dle katastru 
nemovitostí jsou chráněny a užívány jako zemědělský půdní fond (zahrada p.č. 127/1, trvalý travní 
porost p.č. 104/3, ovocný sad p.č. 481), díky čemuž tlak tlak dotčeného orgánu na změny pouze 
v našem areálu Lovčího zámečku můžeme vnímat jako nějakou diskriminaci, že 

• jako občanskou vybavenost pro živnostenské podnikání užíváme celý „oplocený areál tzv.Lovčího 
zámečku“ již od 1.10.2003 (viz oznámení změny sídla a provozovny v příloze), v návaznosti na jeho 
dřívější mnohaleté užívání Ústavem sociální péče, a hlavně že  
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• celý oplocený areál je zastavěným stavebním pozemkem dle § 2 odst. 1c stavebního zákona, a to 
zcela legálně již takřka 50 let. 

Nechceme řízení o novém územním plánu komplikovat či prodlužovat, avšak na zachování 
stávajícího aktuálně platného ÚP Ráby v oblasti oploceného areálu Lovčího zámečku trváme. 

Proto přicházíme s následujícím návrhem: v případě, že Vás judikáty NSS přesvědčily a této naší 
nejdůležitější námitce vyhovíte beze zbytku, a když nám kladnou odpověď ve formě závazného 
stanoviska úřadu územního plánování sdělíte písemně nejpozději do dne veřejného projednávání 
návrhu 13.5.2014, pak nevyužijeme své právo předat v zákonném termínu do 7 dnů ode dne konání 
veřejného jednání ještě další (od právníka. a tedy z odborného hlediska nepochybně lépe formulované) 
námitky k projednávanému návrhu ÚP a nechat se dále zastupovat renomovanou právní kanceláří. 

Přílohy: (jsou součástí spisu) 
1. Potvrzení o nabytí účinnosti aktuálně platného ÚP Ráby 
2. Stanoviska dotčených orgánů 
3. Vyhláška o schválení IV. změny ÚP Ráby se zrušením původního ÚPSÚ včetně jeho změn 
4. Oznámení změny sídla a provozovny Živnostenskému úřadu z 23.8.2003 

 

Návrh rozhodnutí 

Námitka se zamítá 

Odůvodnění: 
Povinnou součástí územního plánu je dle stavebního zákona mimo jiné i vymezení nadmístních prvků 
územního systému ekologické stability (ÚSES). Ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR 
Pk) vyplývá úkol pro Územní plán Ráby vymezit a zpřesnit nadregionální a regionální prvky ÚSES  při 
respektování čl. 110, čl. 111, čl. 112 a čl. 113 ZÚR Pk. Regionální biocentrum RBC  1758 Kuněticko 
bylo vymezeno již v Územním plánu velkého územního celku Pardubického kraje, který byl projednáván 
od roku 2003 a schválen Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 14. 12. 2006. Podkladem pro 
vymezení nadmístních prvků ÚSES byl Územně technický podklad regionálního a nadregionálního 
ÚSES ČR, který byl pořízen v roce 1997. Oproti tomuto vymezení byla plocha RBC 1758 v Zásadách 
územního rozvoje Pk (ZÚR Pk) zmenšena, byla vyjmuta stávající plocha občanské vybavenosti 
v lokalitě Lovčí Zámeček. V tomto rozsahu bylo vymezené biocentrum převzato do pořizovaného ÚP 
Ráby, tzn. že oproti platnému ÚPSÚ Pod Kunětickou horou, kde byla celá lokalita Lovčího zámečku 
umístěna v RBC 1758, byla plocha naopak zmenšena - zpřesněna. 

Pojem zastavěný stavební pozemek dle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), 
v platném znění, se v územním plánování používá při vymezování zastavěného území, které se řídí 
§ 58 odst. 2 stavebního zákona. V tomto případě se pak v územním plánu mluví o zastavěném území 
(§ 2 odst. 1 písm. d)), nikoliv o zastavěném pozemku; dále pak se užívá pojmu nezastavěné území 
nebo zastavitelné plochy. Územní plán pak pracuje s plochami nikoliv s jednotlivými pozemky dle § 43 
odst. 1: Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho 
plošného a prostorového uspořádání (urbanistická koncepce), uspořádání krajiny a koncepci veřejné 
infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy 
vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území 
(plocha přestavby), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy 
a stanoví podmínky pro využití těchto plocha koridorů. Pozemkové parcely pod společným oplocením 
se stavebním pozemkem, jsou sice zahrnuty do zastavěného území – tvořící souvislý celek, stavební 
zákon pro ně neuvádí žádná omezení ani upřesnění, avšak nelze např. lesní pozemky bez souhlasu 
dotčeného orgánu zastavět. Na základě stanoviska dotčeného orgánu nemůže pořizovatel předjímat, že 
jsou uvedené pozemky vedeny v katastru nemovitostí pouze formálně. 

„Odůvodnění ÚP Ráby“ je povinná součást dokumentace územního plánu, kterou zpracovává 
autorizovaný projektant, ve které popisuje komplexní zdůvodnění přijatého řešení, tedy i vymezení 
zastavěného území a urbanistický návrh i v okolí bývalého lovčího zámečku. V uvedeném odůvodnění 
se nejedná o nepravdivá tvrzení, ale o prověřené podklady.  
Odpověď k uvedeným příkladům:   
- nikdo nezpochybňuje, že byl aktuální ÚP Ráby pravomocně schválen zastupitelstvem obce Ráby 

(jak ÚPSÚ Pod Kunětickou horou na správním území obce Ráby z roku 1995, změny a doplňky I. – 
III. z roku 1998, změnu IV. ÚPSÚ z roku 2001. změnu V. z roku 2002 a změnu VI. z roku 2009) 

- uvedené razítko účinnosti je z dokumentace námi pořizované změny VI. ÚPSÚ Pod Kunětickou 
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horou, který opět nikdo nezpochybňuje 
- dotčené orgány mohou uplatnit v zákonné lhůtě námitky ke změnám, které jsou předmětem dané 

změny 
- obec v roce 2001 schválila Změnu IV. ÚPSÚ Pod Kunětickou horou, která sjednocuje původní 

ÚPSÚ a všechny tři již schválené změny a doplňky (I. – III.) a navíc vymezuje další zastavitelné 
plochy pro bydlení, sport, park jižně od nového Ústavu sociální péče a občanskou vybavenost podél 
komunikace do Kunětic. Žádná z pořízených změn, tedy ani Změna IV. ÚPSÚ nezrušila a 
nenahradila celý původní ÚPSÚ Pod Kunětickou horou pro správní území Ráby; vyhláška, na 
kterou je odkazováno, je „Obecně závazná vyhláška č. 1/2001“ o závazných částech ÚPSÚ Pod 
Kunětickou horou obce Ráby, včetně změn a doplňků I. – III. a změny IV. obce Ráby. V článku 16 
„zrušení vyhlášky“ se uvádí, že: Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 1/98 o závazných částech 
ÚPSÚ Pod Kunětickou horou – Ráby, včetně I. a II. změn a doplňků a obecně závazná vyhláška 
č. 5/98 o závazných částech III. změn a doplňků Ráby, která byla doplňkem vyhlášky č. 1/98  

- v případě Lovčího zámečku se nejedná o žádnou diskriminaci; lokalita je umístěna v blízkosti NKP 
státního hradu Kunětická Hora, uprostřed rozsáhlých lesních pozemků a je částečně součástí 
regionálního biocentra RBC 1758 Kuněticko. Všechny tyto aspekty včetně stanovisek dotčených 
orgánů musí projektant zohlednit 

- návrh ÚP Ráby nemá na stávající živnostenské podnikání vliv; vymezení ploch v areálu Lovčího 
zámečku umožňuje užívat celý oplocený areál beze změny, tzn. stávající budovy čp. 38, 58 a 151 
včetně zpevněných ploch kolem těchto objektů jsou vymezeny jako plocha občanského vybavení 
(OM) a ostatní pozemky v zaplocené části jsou vymezeny jako plocha zeleně se specifickým 
využitím (ZX), která umožňuje dosavadní užívání této lokality 

- k zastavěnému stavebnímu pozemku dle § 2 odst. 1c  stavebního zákona je vyjádření uvedené 
u výše podané námitky ze dne 9.4.2014. 

 
Podaná námitka č. 3 (doslovný přepis) 

KAM NA PARDUBICKU s.r.o.,  
Ráby 38, 53352 Staré Hradiště 
15.5.2014 

 

Věc: námitky proti návrhu územního plánu RÁBY 

Jako vlastníci dotčených pozemků a staveb jménem svým i jménem ing. Petra Mlejnka, na základě 
úředně ověřené plné moci, podáváme námitky proti změně aktuálně platného územního plánu uvnitř 
oploceného areálu tzv. Lovčího zámečku (od roku 1882), respektive Perníkové chaloupky (od roku 
2003), který se rozkládá v k. ú. Ráby na stavebních parcelách st. 48/1, st. 48/2 a st. 176 a na 
pozemcích p. č. 158/2, 158/3, 159/2, 160/4, 160/5 a 160/9. 
Opakovaně od samého počátku projednávání návrhu ÚP Ráby požadujeme, aby plocha celého 
tohoto zastavěného území byla ponechána dle dosud platného ÚP Ráby jako zastavěná plocha 
občanské vybavenosti (OM) bez jakýchkoli prvků ÚSES (biocentrum), a jsme odhodláni proti 
změně aktuálně platného stavu, který odpovídá skutečnému způsobu užívání pozemků po dobu 
minimálně 50 let, využít všechny zákonné prostředky. 

Navrhovaná změna ÚP Ráby by zmařila naše desetileté investice do realizace úspěšného projektu 
výletního místa pro rodiče s dětmi s názvem „Perníková chaloupka“, který jsme v roce 2003 zahájili, 
protože vyžadoval a získal k dispozici plochu „občanského vybavení“ v rozsahu celého 
oploceného areálu bývalého Ústavu sociální péče, a protože jsme se s restituentem dohodli na 
pronájmu všech nemovitostí v areálu v délce 50 let a na jejich předkupním právu, zapsaném do katastru 
nemovitostí. 

Bez splnění těchto nutných podmínek bychom projekt nemohli realizovat, a tak v případě 
schválení navrhované změny ÚP Ráby bude muset být ukončen! Bude požadována náhrada 
zmařené investice, a to i s ohledem na trvání nevypověditelné nájemní smlouvy na dosud 
nezakoupené pozemky v oploceném areálu na dobu určitou až do 31. 12. 2053. Jako jeden 
z důkazů předložíme u soudu platnou nájemní smlouvu na padesát let s úředně ověřenými podpisy ze 
dne 27. 8. 2003. 

Současně požadujeme, aby z kapitoly „Odůvodnění Územního plánu Ráby“ byla vypuštěna celá 
podkapitola „Odůvodnění urbanistického návrhu plochy a okolí bývalého Lovčího zámečku“ na stranách 
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58 a 59, neboť bez jakýchkoli důkazů obsahuje řadu nepravdivých či polopravdivých tvrzení a 
východisek, z nichž vyvozuje nepřijatelné závěry, tvářící se jako ušlechtilé veřejné zájmy: 

„Konkrétní řešení respektuje veřejné zájmy, respektuje aktuální evidenční stav pozemků, zohledňuje 
v největší možné míře zájmy vlastníka, neomezuje ho nad přípustnou míru a vychází z následujících 
vazeb a okolností: 

• vazba na předchozí územní plán (respektive tvrzení, že v současně platném územním plánu je 
celá lokalita zobrazena jako stávající občanská vybavenost); toto zobrazení neodpovídá 
současnému využití a není v souladu s využitím dle katastru nemovitostí (pozemky v okolí 
stavebních objektů jsou stále vedené jako lesní – PUPFL); lesní pozemky nelze beze změny 
evidence jejich kultury zařadit do ploch občanského vybavení; zobrazení ve stávajícím 
územním plánu (po změně č. IV., kde byl rozsah občanské vybavenosti upraven, aniž by byl 
předmětem změny) je tudíž chybné nelze jej plně převzít do nového územního plánu, 

• v návrhu územního plánu jsou do ploch stávající občanské vybavenosti zahrnuty pouze 
pozemky k tomuto účelu užívané; navazující pozemky plní dle katastru nemovitostí funkci lesa a 
jsou k tomuto účelu také užívané; navazující území plní současně také funkci stávajícího 
funkčního regionálního biocentra územního systému ekologické stability RBC 1758; RBC 1758 
je vymezen na základě „Plánu regionálního systému ekologické stability Pardubického kraje 
z roku 2006“; tyto přírodní hodnoty (plochy lesa a ÚSES) je nutné v daném území a lokalitě 
respektovat a chránit, 

• hranice současně zastavěného území byla ponechána dle platného územního plánu. To 
znamená, že je vymezena ve stopě stávajícího oplocení lokality. Pozemky pod společným 
oplocením, které neodpovídají svým využitím občanské vybavenosti jsou zahrnuty do plochy 
s využitím ZX - toto využití je definované v kapitole 6 územního plánu a odůvodněné 
v následujícím odstavci této kapitoly na str. 57, 

• podmínky využití plochy ZX stanovují ochranu stávajících hodnot v území, které reprezentují 
plochy lesa a funkční systém ekologické stability a současně umožňují využívat tuto plochu dle 
současného stavu, to znamená pro účely cestovního ruchu ve vazbě na sousedící plochy 
občanského vybavení.“ 

Proti tomu ve shodě s důkazy namítáme: 

k 1. odstavci odůvodnění návrhu 

V aktuálně platném plánu územním plánu, kde je celá lokalita zobrazena jako stávající občanská 
vybavenost, toto zobrazení odpovídá současnému využití a je v souladu s využitím dle katastru 
nemovitostí (pozemky v okolí stavebních objektů jsou sice stále ještě formálně vedené jako lesní – 
PUPFL, avšak s výslovně definovaným způsobem využití „sportoviště a rekreační plocha“); pozemky 
v katastru nemovitostí evidované a užívané jako „sportoviště a rekreační plocha“ mohou být 
dle katastrální vyhlášky pozemky lesními a mohou být zařazeny do ploch občanského vybavení, 
neboť splňují jejich zákonnou definici (dle stavebního zákona označuje “stavby, zařízení a pozemky 
sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, 
veřejnou správu, ochranu obyvatelstva”); zobrazení ve stávajícím územním plánu je věcně správné a 
právně platné již od dubna roku 2001, bylo projednáno se všemi dotčenými orgány, schváleno 
zastupitelstvem obce Ráby v jeho samostatné právní kompetenci a zrušilo a nahradilo všechny dřívější 
změny ÚP Ráby včetně původního ÚPSÚ na území k. ú. Ráby (viz článek 16 schvalující vyhlášky). 

Již 20. 3. 2014 jsme Vás informovali, že vzhledem k existujícím pochybnostem jsme požádali 
orgán státní správy lesů o vydání rozhodnutí podle § 3 odst. 3 lesního zákona č. 289/1995 Sb. ve 
správním řízení, že pozemky p. č. 158/2, 158/3, 159/2, 160/4, 160/5 a 160/9 v katastrálním území 
Ráby nejsou pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), byť jsou formálně v KN vedeny jako 
“lesní pozemky” se způsobem využití v KN “sportoviště a rekreační plocha”. Takový právní stav 
připouští i zveřejněný judikát č. 2032 podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2009, 
č.j. 5 As 94/2008-44: „K závěru o tom, že se jedná o pozemek určený k plnění funkcí lesa, nepostačuje, 
že je daný pozemek takto formálně veden v katastru nemovitostí.“ 

Jsme přesvědčeni, že rozhodnutí v pochybnostech dle § 3 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb. by mělo 
probíhat dle ustáleného rozhodovacího algoritmu, zda předmětné pozemky splňují pojmové znaky 
pozemků určených k plnění funkcí lesa ve smyslu § 3 odst. 1 lesního zákona, a to bez ohledu na 
aktuální proces přípravy nového územního plánu, který (kromě pozemků 159/2 a 158/3 v k.) vychází 



               Odůvodnění Územního plánu Ráby 

___________________________________________________________________________________ 
Ing. arch. Petr Kopecký, A-PROJEKT 2014 148 

pouze z formální evidence „lesních pozemků“ v katastru nemovitostí a nebere v úvahu ani jejich způsob 
využití jako „sportoviště a rekreační plocha“ ani pochybnosti nad tím, zda se skutečně jedná o pozemky 
určené k plnění funkcí lesa ve smyslu § 3 odst. 1 lesního zákona. 

Toto nezávislé správní řízení by mělo být založeno na pečlivém vyhodnocení všech důkazů ve věci a 
nelze ho nahradit jakousi nepřezkoumatelnou „dohodou s dotčenými orgány“, kterou argumentovala ing. 
Arch. Pavla Pannová, vedoucí Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic, v odpovědi č.j. 
MmP 27690/2014 na naši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., proč nebylo řízení 
o ÚP Ráby přerušeno do doby právoplatného rozhodnutí správního řízení v pochybnostech, zda se 
skutečně jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa ve smyslu § 3 odst. 1 lesního zákona. 

Toto nezávislé správní řízení v pochybnostech se pokusila ovlivnit paní Eva Švecová z OHA z pozice 
zpracovatele nového územního plánu, proti němuž jsme v souladu se zákonem podali námitky! 
Nejenom tím, že uvádí polopravdivé i nepravdivé informace, ale že k citacím paragrafů ze stavebního 
zákona, na které se orgán státní správy lesů dotázal, uvádí svůj vlastní výklad 
z hlediska připravovaného územního plánu, předjímající výsledek probíhajícího správního řízení, jako 
by předmětné pozemky byly skutečně pozemky lesními, přičemž stav pouhé formálnosti 
evidence „lesních“ pozemků v katastru nemovitostí nepřipouští. Dochází k účelovému závěru, který 
vyznívá jako „společenská“ objednávka zpracovatele územního plánu na výsledek probíhajícího 
správního řízení, že „z hlediska územního plánování a schválené dokumentace ÚPSÚ Pod Kunětickou 
horou, včetně všech jeho změn a doplňků, se lesní pozemek s ochranou PUPFL netýká pouze 
pozemku p. č. 158/3 k. ú. Ráby, který je již v základním ÚPSÚ vymezen společně se stávajícími 
budovami jako občanská vybavenost – jedná se o zpevněné plochy; ostatní pozemky jsou nadále 
lesními pozemky využívanými pro rekreaci, cestovní ruch, ve kterých nebude docházet k rozšiřování 
zpevněných ploch ani k dalším stavebním úpravám.“ 

Ke svému sdělení paní Švecová přiložila i mapu (výkres funkčního využití) výchozího Územního 
plánu sídelního útvaru Pod Kunětickou horou z roku 1995, který již v době svého vzniku 
prokazatelně neodpovídal skutečnému stavu nemovitostí v areálu Lovčího zámečku, ale zastaralé 
katastrální mapě z období někdy mezi zaměřením malé novostavby z 11. 4. 1980 na parcele č. st. 176 
(důkaz předložíme na vyžádání) a další aktualizací na základě zaměření oplocení z listopadu 1989.  

Ačkoli oplocení areálu bývalého Ústavu sociální péče bylo v souladu s předpisy vybudováno již v roce 
1965 (důkaz jsme předložili 19. 3. 2014) a vodohospodáři s faktem oploceného areálu prokazatelně 
pracovali v mapových podkladech širších vztahů v území v 80. letech (důkazy předložíme na vyžádání), 
územní plánování kupodivu vycházelo z mapy velmi zastaralé. Přitom již v listopadu 1989 (kdy bylo 
oplocení staré již 24 let) byl do katastru nemovitostí vložen geometrický plán, na jehož základě byly 
katastrálně odděleny pozemky uvnitř oploceného areálu (důkaz jsme předložili 19. 3. 2014). Tehdejší 
situaci vyjadřuje snímek katastrální mapy (viz obrázek vlevo), jenž byl vyhotoven až dne 17. 6. 1992 
(důkaz předložíme na vyžádání). 

/vložené obrázky jsou s originálem založeny do spisu/ 

Výkres funkčního využití ÚPSÚ z roku 1995 však nezachycuje ani třicet let staré oplocení areálu z roku 
1965, ani přístavbu stravovacího zařízení k budově č. p. 151 na st. parcele 176, jejíž kolaudační 
rozhodnutí nabylo právní moci 10. 11. 1992 (viz příloha), a dokonce ani čistírnu odpadních vod na 
pozemku st. 246 v k. ú. Ráby, která prokazatelně existovala a byla zkolaudována již 26. 4. 1993 (viz 
příloha). 

Pro možnost srovnání vpravo uvádíme faktický stav a rozsah nemovitostí v areálu z roku 1993 (tedy 
ještě před schválením ÚPSÚ) dle pozdější katastrální mapy. 

Na následujících obrázcích připojujeme situaci Lovčího zámečku po IV. změně ÚPSÚ z roku 2001, kdy 
územní plánování opravilo zjevný nesoulad mapového podkladu se skutečným stavem a využíváním 
nemovitostí uvnitř oploceného areálu, a nezměněný stav po V. změně ÚPSÚ z roku 2002 a VI. změně 
ÚPSÚ z roku 2009. 

/vložené obrázky jsou s originálem založeny do spisu/ 

K historii Územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Pod Kunětickou horou se paní Švecová vyjadřuje 
poměrně podrobně, avšak zapomněla zmínit, že zastupitelstvo obce Ráby v jeho samostatné právní 
kompetenci v roce 2001 společně se IV. změnou ÚPSÚ a zrušilo a nahradilo všechny dřívější změny a 
doplňky (I. – III.) včetně původního ÚPSÚ pro území obce Ráby (důkaz jsme předložili 8.4.2014). To 
znamená, že nelze se vracet k původnímu ÚPSÚ, jež bylo pro k. ú. Ráby v roce 2001 zrušeno a 
nahrazeno IV. změnou ÚPSÚ, jež je nezpochybnitelným právním východiskem pro současnost. 
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Na území oploceného areálu tzv. Lovčího zámečku byla její platnost nadále beze změny potvrzena i V. 
a VI. změnou ÚPSÚ (z roku 2009). 

Není pravdivé tvrzení, že „okolí Lovčího zámečku, který je veden jako kulturní památka, nedošlo 
schválenými změnami k žádné úpravě, nebylo předmětem projednání a schválení a tudíž okolí 
stávajících staveb zůstává beze změny od vydání ÚPSÚ Pod Kunětickou horou v roce 1995 a je stále 
plochou lesa, krajinnou zelení“. Jednak proto, že Lovčí zámeček není kulturní památkou (viz dále), že 
původní ÚPSÚ Pod Kunětickou horou z roku 1995 byl pro území obce Ráby v roce 2001 zrušen a 
nahrazen jeho IV. změnou, a také protože ke všem změnám územního plánu v minulosti se dotčené 
orgány opakovaně vyjadřovaly, že měly možnost žádat jeho opravu, a že po uplynutí zákonem 
stanovených lhůt schválené změny nabyly právní moci. Vyjádření, že „v grafické části není projektantem 
dobře zákres převzat“ je nepochybně nesmyslné, neboť hlavní výkres IV. změny ÚPSÚ opravil 
zjevný nesoulad skutečného stavu nemovitostí a jejich využívání se zastaralým mapovým 
podkladem (viz důkazy výše uvedené) a byl obecně závaznou vyhláškou obce Ráby schválen. Dle 
vymezených pojmů v čl. 3 jako „urbanizovaná plocha“ na ploše tehdy „současně zastavěné“ s využitím 
pro „území občanské vybavenosti a podnikatelských aktivit“ (lesy jsou ve vyhlášce definovány jako 
„plochy neurbanizované“ na nezastavěných či nezastavitelných plochách). 

V roce 2001, kdy vstoupila v platnost IV. změna ÚPSÚ, všechny pozemky uvnitř oploceného areálu 
Lovčího zámečku s největší pravděpodobností již několik let byly evidovány v katastru nemovitostí jako 
pozemky lesní pouze formálně, neboť předmětné pozemky již nesplňovaly pojmové znaky pozemků 
určených k plnění funkcí lesa ve smyslu § 3 odst. 1 nového lesního zákona č. 289/1995 Sb., který 
vstoupil v účinnost dnem 1. ledna 1996. 

Naopak zobrazení plochy občanského vybavení uvnitř celého oploceného areálu ve všech 
územních plánech od roku 2001 do současnosti svědčí o tom, že projektanti, zastupitelstvo obce 
i dotčené orgány preferovaly skutečné užívání pozemků uvnitř„zastavěného území“ oploceného 
areálu Ústavem sociální péče nad jejich historickou formální evidencí v katastru nemovitostí. 

Paní Švecová z OHA připouští zásadní fakt, že „vymezení hranice zastavěného území je vedeno po 
obvodu oplocení, které bude přebírat i nový Územní plán Ráby“, avšak s formální existencí lesních 
pozemků uvnitř „zastavěného stavebního pozemku pod společným oplocením“ ve smyslu právní 
definice dle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění, se 
vyrovnala originálně po svém: „v zastavěném území se nacházejí jak pozemky zastavěné, tak i 
pozemky nezastavěné, ale i nezastavitelné (viz výše – les, ÚSES)“. 

Přitom se jedná o velmi důležitou definici pro posouzení, zda se jedná o pozemky určené k plnění 
funkcí lesa ve smyslu § 3 odst. 1 lesního zákona č. 289/1995 Sb., jak v právním zhodnocení důkazů 
uvedl JUDr. Ing. Martin Flora, Dr.: „To, že dotčené pozemky jsou zastavěnými stavebními pozemky dle 
§ 2 odst. 1 písm. c) stavebního zákona současně vylučuje i možnost považovat je za lesní pozemky ve 
smyslu § 3 odst. 1 písm. a) lesního zákona, neboť u zastavěných stavebních pozemků není pochyb 
o tom, že nejsou a nemají být lesnicky obhospodařovány. Zastavěné stavební pozemky nacházející se 
mimo intravilán obce jsou totiž ex lege součástí zastavěného území obce (§ 58 odst. 2 písm. a) 
stavebního zákona)“ (viz příloha). 

Ačkoli podle názoru Nejvyššího správního soudu správní orgán není oprávněn domýšlet si vlastní 
definici pojmu „zastavěné stavební pozemky“ s poukazem na skutečnost, že stavební pozemek není 
zastaven žádnou stavbou ve smyslu katastrálního zákona, ale musí vycházet z toho, jak je obsah 
tohoto pojmu stanoven v § 2 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a s touto definicí charakteristiku 
konkrétních pozemku porovnat (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 6. 2011, cj. 4 
Ao 4/2011 – 59), paní Švecová přichází s definicí vlastní: „zastavěným stavebním pozemkem se rozumí 
pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla 
pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami. V případě 
Lovčího zámečku se nejedná o bydlení s hospodářským zázemím, ale o kulturní památku s možností 
využití pro určitý typ občanské vybavenosti (muzeum, cestovní ruch,…) a tedy rozdělení ploch dle 
skutečného využití.“ To je naprosto nehorázná a účelová lež: uvnitř oploceného areálu se nacházejí 
tři stavební parcely a další pozemkové parcely (všechny jsou v katastru nemovitostí evidovány 
se způsobem využití „sportoviště a rekreační plocha“) pod společným oplocením, které tvoří 
souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami (čp. 38, čp. 58 a čp. 151) – dle katastru 
nemovitostí se jedná o objekty „občanské vybavenosti“, užívané v souladu s platným územním 
plánem jako obytné a hospodářské budovy. K tomu mohu doplnit, že součástí pozemku p. č. 158/2 
v k. ú. Ráby je již od dob socialismu ještě dřevník a součástí pozemku p. č. 160/5 zděný chlívek. 
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Opakovaně paní kolegyně Švecová z OHA argumentuje, že Lovčí zámeček je „kulturní 
památkou“, ačkoli to není pravda a z hlediska definice zastavěného stavebního pozemku to 
nemá právní význam. Jako důkaz můžeme doložit oficiální sdělení ústředního pracoviště Národního 
památkového ústavu z 30. 3. 2004, které již před 10 lety potvrdilo, že nemovitosti tzv. Lovčí zámeček, 
č.p. 38, a pozemek st. parc. č. 48/1, k. ú. Ráby, okr. Pardubice „nebyly prohlášeny kulturní památkou 
Ministerstvem kultury ani dříve zapsány do státního seznamu nemovitých kulturních památek. Ve 
smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nejde o kulturní 
památky.“ Že v 80. letech minulého století byly pouze navrženy k začlenění do areálu hradu Kunětická 
hora, avšak zákonem stanovená procedura nebyla dokončena, a že nyní se nacházejí pouze v jeho 
ochranném pásmu a na území s archeologickými nálezy, stejně jako celé území obce Ráby. 

V souladu s aktuálně platným územním plánem (který celou lokalitu Lovčího zámečku definuje jako 
plochu občanského vybavení a podnikatelských aktivit) již od počátku našeho působení v oploceném 
areálu Perníkové chaloupky (od 1. 10. 2003 v návaznosti na jeho předchozí užívání Ústavem sociální 
péče k jiným než lesním účelům) jsou nejenom budovy, ale i samotné pozemky p. č. 158/2, 158/3, 
159/2, 160/4, 160/5 a 160/9 v k. ú. Ráby řádně ohlášenou a úředně evidovanou VENKOVNÍ 
PROVOZOVNOU dle § 17 živnostenského zákona č. 455/1991, jež neslouží k obecnému užívání a není 
veřejným prostranstvím, ale má v souladu s tímto zákonem vymezenou „prodejní nebo provozní dobou 
určenou pro styk se spotřebiteli“, a to pro následující živnosti a obory činnosti: 

• Hostinská činnost 
• Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) 
• Zprostředkování obchodu a služeb 
• Velkoobchod a maloobchod 
• Činnost informačních a zpravodajských kanceláří 
• Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 
• Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
• Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 
• Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling 
• Fotografické služby 
• Překladatelská a tlumočnická činnost 
• Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu 
• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 
• Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních 
• produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 
• Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 
• Poskytování technických služeb 
• Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

Jako důkaz k dříve předanému ohlášení Živnostenskému úřadu (do spisu vloženo 8. 4. 2014) 
připojujeme nyní v příloze aktuální úředně ověřený výpis z rejstříku živnostenského podnikání 
s provozovnou „areál Lovčího zámečku - č. parc. 158/2, 158/3, 159/2, 160/4, 160/5, 160/9“ v Rábech. 

Pozemky uvnitř oploceného areálu nejsou přístupné každému bez omezení a neslouží k obecnému 
užívání, ale v souladu s aktuálně platným územním plánem, jenž od roku 2001 celou lokalitu definuje 
jako plochu „občanského vybavení a podnikatelských aktivit“, jsou užívány jako provozovna 
živnostenského podnikání pro obory a činnosti, které s lesním hospodařením nesouvisejí, a to pouze 
v námi stanovené provozní době a za podmínek námi určených. 

k 2. odstavci odůvodnění návrhu 

V návrhu územního plánu jsou do ploch stávající občanské vybavenosti protiprávně zahrnuty pouze 
některé pozemky uvnitř oploceného areálu, ačkoli všechny jsou v katastru nemovitostí formálně 
pozemky lesní a všechny jsou v katastru nemovitostí evidované a užívané jako „sportoviště a rekreační 
plocha“. Plnění funkcí lesa bylo u nich rozhodnutím orgánu státní správy lesa omezeno. 

Tyto pozemky nemohou plnit funkce regionálního biocentra územního systému ekologické stability RBC 
1758; zatímco RBC 1758 bylo kodifikováno až v roce 2010 schválením „Zásad územního rozvoje 
Pardubického kraje“ a vymezeno na základě „Plánu regionálního systému ekologické stability 
Pardubického kraje z roku 2006“, areál bývalého Ústavu sociální péče byl oplocen a oddělen od 
okolních lesů již v roce 1965. Jeho nezastavěné plochy uvnitř „zastavěného stavebního pozemku“ dle 
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§ 2 odst. 1c zákona č. 183/2006 Sb. nelze považovat za „přírodní hodnoty (plochy lesa a ÚSES)“, ale za 
území dlouhodobě urbanizované (viz článek 3 vyhlášky obce Ráby schvalující IV. změnu ÚPSÚ v roce 
2001), a to již od roku 1882. Již na porostní mapě z roku 1930 je na území dnešního areálu zakreslen 
zámecký park, jenž je v dokumentu z roku 1934 zmíněn jako „skvěle upravený“ (to nebyly lesnicky ale 
zahradnicky obhospodařované pozemky) a je uveden i v dekretu Ministerstva zemědělství (jež bylo 
ostatně nejvyšším orgánem státní správy lesů a předalo budovy a pozemky k jinému než lesnickému 
využití – k sociálním účelům) ze dne 13. 9. 1949, kterým byl zámecký objekt Ráby přidělen Místnímu 
národnímu výboru v Pardubicích za podmínky, že mimo jiné „park nebude proměněn v užitkovou 
zahradu“. Zřejmě proto se dále o porosty nikdo nestaral a ze skvěle upraveného parku uvnitř 
oploceného areálu se za socialismu postupně stal náletový lesní porost, který postupně zarůstal 
tak, jak stárly okolní lesní porosty. 

Po zevrubném prostudování vývoje lesního zákonodárství od socialismu až po zákon č. 289/1995 
Sb. v platném znění zjišťujeme, že nejpozději od 1. ledna 1996, kdy tento lesní zákon vstoupil 
v účinnost a zpřísnil dosavadní právní úpravu ochrany lesa, s největší pravděpodobností výše uvedené 
pozemky již nesplňovaly zákonnou definici „pozemků určených k plnění funkcí lesa“, byť jsou formálně 
v KN stále ještě vedeny jako “lesní pozemky” se způsobem využití v KN “sportoviště a rekreační 
plocha”. Takový právní stav připouští i zveřejněný judikát č. 2032 podle rozsudku Nejvyššího správního 
soudu ze dne 18. 12. 2009, č.j. 5 As 94/2008-44: „K závěru o tom, že se jedná o pozemek určený 
k plnění funkcí lesa, nepostačuje, že je daný pozemek takto formálně veden v katastru nemovitostí.“ 

Důsledkem pouze formální evidence pozemků p. č. 158/2, 158/3, 159/2, 160/4 a 160/9 v k. ú. Ráby 
v katastru nemovitostí jako „pozemků lesních“ je i jejich pouze formální evidence 
v lesních hospodářských plánech (LHP), neboť tyto plány byly dle lesního zákona zpracovány na 
celý soubor lesních pozemků, uvedených v katastru nemovitostí, v rozsahu větším než 50 ha jednoho 
majitele. Přitom nebylo použito číslování pozemků dle KN a do mapy nebyl zakreslen plot, což vedlo 
k nepřesnostem v zakreslení velikosti ploch bezlesí a porostů uvnitř oploceného areálu, a tak bohužel 
výsledek této formální evidence sice odpovídá vyhlášce č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském 
plánování, ale již po desetiletí neodpovídá reálné skutečnosti uvnitř oploceného areálu, neboť 
nepodchycuje zvláštnosti na plochách menších než 0,04 ha, které tvoří významné 
charakteristiky těchto velmi malých pozemků (viz níže např. úzké travnaté plochy pozemku 160/4 
kolem budovy na p. č. st. 176 jsou ve skutečnosti bezlesím, ačkoliv v aktuálně platném lesním 
hospodářském plánu je celé toto území součástí porostu ve věku 130 let, který byl vykácen za 
socialismu při stavbě budovy č.p.151). 

Již zmíněná mapa z roku 1930 je tak v promítnutí do současného stavu digitalizované katastrální mapy 
překvapivě přesná a vysvětluje dnešní stav bezlesí a porostů v oploceném areálu Perníkové chaloupky 
mnohem více, než mapa porostů na těchto pozemcích v aktuálně platném lesním hospodářském 
plánu pro léta 2005 – 2014 (důkazy jsme předložili do správního řízení v pochybnostech a můžeme 
je poskytnout na vyžádání). Přitom RBC 1758 Kuněticko bylo vymezeno teprve až v roce 2006 na 
základě této nepřesné lesnické obrysové mapy, nevzalo v úvahu ani existenci oploceného areálu, s 
nímž vodohospodáři pracovali již v 80. letech minulého století, ani jeho způsob využití v evidenci 
katastru nemovitostí jako “sportoviště a rekreační plocha” a ani platný územní plán Ráby, který od roku 
2001 celé území definoval jako plochu „urbanizovanou“, užívanou pro občanské vybavení a 
podnikatelské aktivity. 

RBC 1758 Kuněticko je vymezeno jenom rámcově podle obrysových map lesních hospodářských plánů, 
závazným se stalo až v roce 2010 schválením Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a mělo by 
být v územním plánu Ráby zpřesněno na konkrétní pozemky a podmínky obce: 

k 3. odstavci odůvodnění návrhu 

Ačkoli „hranice současně zastavěného území byla ponechána dle platného územního plánu“ (zde 
předkladatel popírá jeho výše uvedené zpochybnění právní platnosti) a „ je vymezena ve stopě 
stávajícího oplocení lokality“, některé pozemky pod společným oplocením, které (stejně jako 
všechny ostatní) jsou v katastru nemovitostí evidovány se způsobem využití „sportoviště a 
rekreační plocha“, svévolně vyčleňuje z plochy občanské vybavenosti a definuje pro ně plochu 
s využitím ZX nebo v případě pozemku p. p. č. 159/2 nepřesně zachovává plochu komunikace 
silniční DS. I tento pozemek však v souladu s registrací živnostenské provozovny a v souladu 
s evidencí těchto pozemků v katastru nemovitostí užíváme jako „sportoviště a rekreační plochu“, tzn. 
jako plochu občanského vybavení (OM). 
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Číslo 
parcely 

Výměra Druh pozemku – způsob využití pozemku dle evidence katastru 
nemovitostí 

Platný ÚP 
Ráby 

Návrh ÚP 
Ráby 

St. 48/1 724 m2 Zastavěná plocha a nádvoří s budovou č.p. 38 OM OM 

St. 48/2 584 m2 Zastavěná plocha a nádvoří s budovou čp. 58 OM OM 

St. 176 1837 m2 Zastavění plocha a nádvoří s budovou čp. 151 OM OM 

158/2 13694 m2 Lesní pozemek – sportoviště a rekreační plocha OM ZX 

158/3 2930 m2 Lesní pozemek – sportoviště a rekreační plocha OM OM 

159/2 1090 m2 Lesní pozemek – sportoviště a rekreační plocha DS DS 

160/4 2814 m2 Lesní pozemek – sportoviště a rekreační plocha OM ZX 

160/5 990 m2 Lesní pozemek – sportoviště a rekreační plocha OM ZX 

160/9 207 m2 Lesní pozemek – sportoviště a rekreační plocha OM ZX 

Přitom je nezpochybnitelné, že charakteristika předmětných pozemků dokonale vyhovuje definici 
pojmu „zastavěný stavební pozemek“ dle § 2 odst. 1c zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění: 
uvnitř areálu Lovčího zámečku se nacházejí 3 stavební parcely evidované v katastru nemovitostí jako 
stavební parcely (číslo st. 48/1, st. 48/2 a st. 176) a další pozemkové parcely (p. č. 158/2, 158/3, 159/2, 
160/4, 160/5 a 160/9) pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s 3 obytnými a hospodářskými 
budovami (čp. 38, čp. 58 a čp. 151). K tomu se zcela jasně vyjádřil i závazný judikát z rozsudku 
Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 6. 2011, č. j. 4 Ao 4/2011 – 59, který rozhodl zcela jasně: 
„Používá-li §58 odst. 2 stavebního zákona z roku 2006 pojem „zastavěné stavební pozemky“, není 
správní orgán oprávněn domýšlet si vlastní definici tohoto pojmu s poukazem na skutečnost, že 
stavební pozemek není zastavěn žádnou stavbou ve smyslu zákona č. 344/1992 Sb., o katastru 
nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ale musí vycházet z toho, jak je obsah tohoto pojmu 
stanoven v § 2 odst. 1 písm. c) citovaného zákona, a s touto definicí charakteristiku předmětných 
pozemků porovnat.“ Pro „další pozemkové parcely“ pod společným oplocením stavební zákon neuvádí 
žádná omezení ani upřesnění, a tak jimi mohou být jakékoli pozemky - to znamená, že i pozemky 
chráněného půdního fondu (např. zahrada, trvalý travní porost, ovocný sad,…). 

Skutečnost, že dosud jsou předmětné pozemky z historických důvodů v katastru nemovitostí formálně 
vedeny jako pozemky lesní se způsobem využití „sportoviště a rekreační plocha“, není pro definici 
„zastavěného stavebního pozemku“ důležité. 

Naopak to, že dotčené pozemky jsou zastavěnými stavebními pozemky dle § 2 odst. 1 písm. c) 
stavebního zákona současně vylučuje i možnost považovat je za lesní pozemky ve smyslu § 3 odst. 1 
písm. a) lesního zákona, neboť u zastavěných stavebních pozemků není pochyb o tom, že nejsou a 
nemají být lesnicky obhospodařovány, ale že slouží k jiným účelům jako provozní zázemí budov. 
Zastavěné stavební pozemky nacházející se mimo intravilán obce jsou totiž ex lege součástí 
zastavěného území obce (§ 58 odst. 2 písm. a) stavebního zákona). 

k 4. odstavci odůvodnění návrhu 

Tvrzení, že „podmínky využití plochy ZX stanovují ochranu stávajících hodnot v území, které 
reprezentují plochy lesa a funkční systém ekologické stability a současně umožňují využívat tuto plochu 
dle současného stavu, to znamená pro účely cestovního ruchu ve vazbě na sousedící plochy 
občanského vybavení“, je ve světle nynější pouze formální evidence lesních pozemků v katastru 
nemovitostí a dalších výše uvedených faktů a nepravdivých východisek pouze nesmyslnou proklamací 
pořizovatele ÚP Ráby. Plochy OM a ZX (dosud užívané jako OM) mají principiálně jiný význam. 

Plochy občanského vybavení dle definice na straně 28 návrhu ÚP Ráby v hlavním využití 
„plochy převážně komerční občanské vybavenosti sloužící např. pro administrativu, obchodní 
prodej, ubytování, stravování a služby“ byly uvnitř dlouhodobě zastavěného stavebního 
pozemku dle § 2 odst. 1c stavebního zákona č. 183/2006 Sb. zmenšeny cca o tři čtvrtiny (75 %) 
své výměry ve prospěch jakési plochy specifické zeleně ZX s územním systémem ekologické 
stability, jenž dle definice § 3 odst. 1a zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny „je 
vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, 
které udržují přírodní rovnováhu.“ To vše uvnitř „zastavěného stavebního pozemku“ dle § 2 odst. 1 
písm. c) stavebního zákona, 
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• který je dlouhodobě urbanizován, kde byla za první republiky v minulém století „skvostně“ upravená 
zámecký park (důkazy můžeme doložit), 

• jenž takřka před 50 lety (v roce 1965) byl oplocen do jednoho celku kolem budov, 
• jehož charakter neodpovídá charakteristice ekotopu RBC 1758 Kuněticko, vymezeného až v roce 

2006 („Část tvořena lesními porosty s převahou BO a DBC, v horní části BO s MD, LP a SM (i BK 
části). Keřový podrost (bez), zmlazení jen lokálně. Kolem Kunětické hory extenzívní sady, lokálně 
zarůstající keři, náletem listnáčů, BO. Obora s jeleny, koňmi a kozami“), 

• již od roku 2003 (před vznikem RBC) je evidován a užíván jako ohlášená provozovna 
živnostenského podnikání „areál Lovčího zámečku - č. parc. 158/2, 158/3, 159/2, 160/4, 160/5, 
160/9“ v Rábech, a to v souladu s dodnes platným ÚP Ráby, který celé území oploceného areálu 
vymezuje jako plochu „urbanizovanou“ pro občanské vybavení a podnikatelské aktivity, 

• v souladu s evidencí v katastru nemovitostí slouží jako „sportoviště a rekreační plocha“, což je 
legislativně přípustný způsob využití lesních pozemků v KN, a 

• je neslučitelný s navrhovanými opatřeními RBC 1758 Kuněticko z roku 2006 („Podpora přirozené 
dřevinné skladby, preference listnáčů. Mimo les pokračovat v extenzívním využíváním sad, louky 
pravidelně kosit či přepásat. Zabránit dalšímu rozrůstání křovin“, které jsou ovšem důležitou 
součástí a přírodními kulisami exteriérové provozovny tohoto zahradnicky obhospodařovaného 
prostředí). 
 

k argumentaci „souladu s platnou legislativou“ 

Paní ing. Arch. Pavla Pannová, vedoucí Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic, 
v odpovědi č.j. MmP 27690/2014 na naši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
uvádí, že „zastavěné území nově pořizovaného ÚP Ráby je totožné s dosud platným ÚPSÚ Pod 
Kunětickou horou, označení ploch uvnitř zaploceného areálu je pouze dáno do souladu s platnou 
legislativou.“ 

To přece ale není pravda! Jednak proto, že vychází z nepravdivého východiska svědčícího naopak 
o pouhé formálnosti evidence těchto lesních pozemků v KN z historických důvodů (současný lesní 
zákon nepřipouští existenci PUPFL na zastavěném území obce uvnitř zaploceného areálu, neboť nelze 
omezit obecné užívání lesa z jiných důvodů, než připouští zákon), ale také z důvodu nepřípustnosti 
zpětné účinnosti (retroaktivity) právních norem. K tomu uvádíme následující chronologický přehled 
důležitých skutečností, které jsme schopni na vyžádání doložit listinnými důkazy: 
• Rok 1882: vznik Lovčího zámečku (dnes č.p. 38) a hospodářské budovy (č.p. 58). 
• Rok 1930: doložena mapa porostů se zakresleným zámeckým parkem na západě a východě od 

budovy č.p. 38. 
• Rok 1934: v popisu Lovčího zámečku zmíněn zámecký park a skvělá úprava venkovního prostředí 

(pozemky byly urbanizovány). 
• Rok 1949: Ministerstvo zemědělství (jako ústřední orgán státní správy lesů) přidělilo budovy a 

zámecký park MNV v Pardubicích k využití pro sociální služby (tedy k účelům jiným než lesnickým). 
• Rok 1965: ONV v Pardubicích schválilo generální opravu Lovčího zámečku a vybudování oplocení 

kolem celého areálu (se zarůstajícím zámeckým parkem) pro účely Ústavu sociální péče pro 
mentálně postižené. Ten v areálu působil až do roku 2000. 

• Rok 1980: do KN byla zapsána malá stavební parcela číslo 176 s novostavbou malé provozní 
budovy (západní část dnešního č.p. 151). 

• Rok 1988: vodohospodáři na svých mapách uvádějí oplocený areál Lovčího zámečku, ačkoliv tehdy 
v KN ještě pozemky pod společným oplocením nebyly odděleny od okolních lesů. 

• Rok 1989: do KN vložen geometrický plán, na jehož základě byly odděleny pozemky pod společným 
oplocením od okolních lesů. Na tomto plánu je již zakreslena i rozestavěná přístavba provozní 
budovy včetně terénních uprav zpevněných ploch a panelové cesty k Č.O.V. 

• Rok 1990: byl schválen zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, 
který uložil restituentům nemovitostí, sloužících k poskytování zdravotnických a sociálních služeb, 
uzavřít nájemní smlouvu s jejich dosavadními uživateli na dobu až 10 let. 

• Rok 1992: byla zkolaudována přístavba východní části budovy č.p. 151 v současné velikosti. 
• Rok 1993: byla zkolaudována Č. O.V. na stavební parcele 246 (dosud beze změny). 
• Rok 1995: byl schválen původní ÚPSÚ Pod Kunětickou horou v oblasti Lovčího zámečku 

s mapovým podkladem velmi zastaralým (z počátku 80. let, neřešil ani existenci oplocení z roku 
1965 s oddělenými pozemky z roku 1989, ani přístavbu budovy č. p. 151 z roku 1992, ani Č.O.V. 
zkolaudovanou v roce 1993). 
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• Rok 1996: uprostřed zákonem stanoveného pronájmu oploceného areálu Ústavu sociální péče (do 
roku 2000) k prokazatelně jiným než lesnickým účelům vstoupil v účinnost nový lesní zákon č. 
289/1995 Sb., který významně zpřísnil definici PUPFL, avšak neuložil majitelům lesa povinnost 
lesní pozemky přizpůsobit novému zákonu (například neuložil povinnost zbourat oplocení, které 
bylo vybudováno a užíváno k jiným účelům, než připouštěl zákon). Orgán státní správy lesů má 
právo a povinnost rozhodnout v pochybnostech, zda pozemek je či není lesní dle požadavků 
nového lesního zákona. Toto správní řízení za celých 18 let nezahájil z vlastního podnětu, ale 
teprve letos z podnětu našeho. 

• Rok 2001: byla schválena IV. změna ÚPSÚ, která zrušila a nahradila původní ÚPSÚ na území obce 
Ráby. V oblasti Lovčího zámečku opravila grafické zobrazení do podoby dle skutečnosti právního 
zkolaudovaného stavu, kterou měl prokazatelně oplocený areál již 2 roky před schválením 
původního ÚPSÚ. Celý oplocený areál byl v souladu s článkem 3 schvalující vyhlášky vymezen jako 
plocha „občanského vybavení a podnikatelských aktivit“. 

• Rok 2003: celý oplocený areál (budovy a jmenovitě všechny pozemky) byly ohlášeny 
živnostenskému úřadu v souladu s aktuálně platným územním plánem jako provozovny 
živnostenského podnikání a k tomuto účelu začaly být užívány. 

• Rok 2009: Nejvyšší správní soud vydal judikát: „K závěru o tom, že se jedná o pozemek určený 
k plnění funkcí lesa, nepostačuje, že je daný pozemek takto formálně veden v katastru nemovitostí“. 

• Rok 2010: byly schváleny „Zásady územního rozvoje Pardubického kraje“ (ZUR), které vymezují 
v článku 111 funkční regionální biocentra, kde je do územního plánování kodifikováno RBC 1758 
Kuněticko dle metodického „Plánu regionálního systému ekologické stability Pardubického kraje“ 
z roku 2006. V čl. 112 pak stanovují zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování 
o změnách v území a v čl.113 ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: zpřesnit vymezení 
regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů ÚSES s požadavky specifických oborových 
dokumentací tak, aby byly dodrženy nejméně jejich minimální parametry a zajištěna jejich 
funkčnost. 

• Rok 2011: Nejvyšší správní soud vydal judikát: „Zákaz oplocovat les za účelem omezení obecného 
užívání lesa stanovený v § 32 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, se nevztahuje pouze na 
situace, kdy účelem takového oplocení má být celkové zamezení obecnému užívání lesa, ale také 
na situace, kdy má dojít i jen k jeho částečnému omezení (zde oplocením lesa ze tří stran)“. 

Všechny pozemky uvnitř ze všech stran oploceného a uzavřeného areálu jsou sice z historických 
důvodů v KN stále ještě formálně vedeny jako „pozemky lesní“, avšak s legislativně přípustným využitím 
dle evidence v KN jako „sportoviště a rekreační plocha“ a v souladu se zákonnou definicí plochy 
„občanského vybavení“ (dle stavebního zákona označuje “stavby, zařízení a pozemky sloužící například 
pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, 
ochranu obyvatelstva”). 

Oplocení areálu bylo vybudováno orgánem státní moci (ONV v Pardubicích) již před 50 lety zcela 
legálně a k jiným než lesnickým účelům, pozemky jsou dlouhodobě po desítky let urbanizovány, 
nemohou plnit funkce lesa dle nového lesního zákona č. 289/1995 Sb., a jsou od roku 2003 v souladu 
s aktuálně platným územním plánem užívány a ohlášeny jako venkovní provozovna živnostenského 
podnikání. Regionální biocentrum RBC 1758 Kuněticko bylo vymezeno a schváleno v ZUR 
Pardubického kraje až mnohem později (v roce 2010) na základě obrysové mapy lesních plánů a nyní 
má být v ÚP Ráby zpřesněno na konkrétní pozemkové parcely. 

Je nepochybné, že dlouhodobě urbanizované území zastavěného stavebního pozemku pod společným 
oplocením dle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) Lovčího zámečku je 
neslučitelné s mnohem později schváleným účelem, smyslem, charakteristikou a navrhovanými 
opatřeními RBC Kuněticko pro neurbanizované skutečně lesní pozemky ve smyslu lesního zákona 
(např. největší pozemek p. č. 158/1 v k. ú. Ráby). 

důvody prostorové 

Skutečnost, že všechny pozemky uvnitř oploceného areálu jsou v katastru nemovitostí vedeny jako 
pozemky lesní pouze formálně, dokazuje také fakt, že mezi všemi budovami a tzv. „lesem“ v areálu 
nejsou dodrženy ani minimální odstupové vzdálenosti, které požaduje stavební zákon. Tzv. „lesní 
pozemky“ přiléhají těsně k budovám č. p.38, 58 a 151, tvoří jejich nejbližší provozní zázemí, a obepínají 
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jejich obvodové zdi (viz například tvar pozemku p.č. 160/4 mezi stavební parcelou 176 s budovou č.p. 
151 a plotem podle komunikace p. č. 160/8 v k. ú Ráby). 

/vložen snímek z KN – součást originálu – uloženo ve spisu/ 

Pozemky uvnitř oploceného areálu se 3 budovami jsou pro plnohodnotné lesní hospodaření nevhodné. 
Kdybychom trvali na dodržení obecně vyžadované odstupové vzdálenosti budov 50 metrů od lesa, 
logicky vyplývající ze zákonné definice ochranného pásma lesa dle § 14 odst. 2 lesního zákona, pak by 
mohly být stromy jenom na velmi malé části pozemků v oploceném areálu (0,3972 ha) a převážná 
část výměry pozemků by byla bezlesím se zahradnicky obhospodařovanou plochou (zahradou). 

Z připojeného plánu prostorového uspořádání pozemků a budov (viz příloha) je zřejmé, že bychom 
mohli na uvolněných plochách obnovit zámeckou zahradu dle koncepce z roku 1930 (viz plochy „l“ a „k“ 
na plánu v příloze), a že na nově obnovené lesní porosty by zbyla pouze nepatrná plocha uvnitř 
oploceného areálu na pozemku p. č. 158/2 o výměře 0,2952 ha (z celkových 1,3694 ha) a na 
pozemcích p. č. 160/4 a 160/9 dohromady jenom 0,1020 ha (z celkové jejich výměry 0,3021 ha). 

I z tohoto výpočtu je zřejmé, že tzv. lesní pozemky uvnitř oploceného areálu jsou ve skutečnosti 
zastavěným stavebním pozemkem tří stavebních parcel a dalších pozemkových parcel pod 
společným oplocením, tvořícím souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami dle § 2 
odst. 1c stavebního zákona č. 183/2006 Sb., jenž nemůže být dle závazné definice § 1b lesního 
zákona č. 289/1995 Sb. pozemkem určeným k plnění funkcí lesa, když uvádí „s výjimkou pozemků 
zastavěných a jejich příjezdních komunikací“. Jedná se o dlouhodobě „urbanizované území“, které se 
nachází v „zastavěném území“ obce. 

k vyhodnocení veřejného projednávání 

Žádáme, aby se předkladatel návrhu ÚP Ráby vyrovnal i se všemi argumenty, které jsme uvedli v dříve 
podaných námitkách a které znovu neopakujeme jenom z důvodu úspory místa, a aby všechna svá 
tvrzení podložil konkrétními odkazy na ustanovení platných zákonů. Na straně č. 14 dokumentu 
„Vyhodnocení veřejného projednávání návrhu ÚP Ráby“ ze dne 1. 4. 2014 uvádí, že zobrazení lokality 
Lovčího zámečku v platném územním plánu: „neodpovídá stávajícímu využívání a není v souladu se 
zařazením pozemků v katastru nemovitostí.“ 

Proti tomuto nepravdivému vyjádření uvádíme, že předmětné pozemky jsou již od 1. 10. 2003 
využívány a řádně evidovány Živnostenským úřadem jako venkovní provozovna pro provozování 
ohlášených i koncesovaných živností, a to v souladu s jejich evidencí v KN jako „sportoviště a 
rekreační plocha“ dle přílohy „technické podrobnosti pro správu katastru“ k vyhlášce č. 
357/2013 Sb. o katastru nemovitostí, v platném znění, kde se v odstavci 2 s názvem „Způsob 
využití pozemku“ pod kódem 20 uvádí „sportoviště a rekreační plocha“ s přípustným využitím 
pro přesně definované druhy pozemku (dle 1. odstavce této přílohy k vyhlášce) s kódy 10 (lesní 
pozemek) a 14 (ostatní plocha). 

Nesouhlasíme ani s tvrzením, že „Na základě stanoviska dotčeného orgánu a dle zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích nelze pozemky vedené na katastru nemovitostí jako lesní pozemky zahrnout do území se 
způsobem využití občanská vybavenost.“ 

Všechny pozemky uvnitř ze všech stran oploceného a uzavřeného areálu jsou sice z historických 
důvodů v KN stále ještě formálně vedeny jako „pozemky lesní“, avšak s legislativně přípustným využitím 
dle evidence v KN jako „sportoviště a rekreační plocha“ a v souladu se zákonnou definicí plochy 
„občanského vybavení“ (dle stavebního zákona označuje “stavby, zařízení a pozemky sloužící například 
pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, 
ochranu obyvatelstva”). 

Tvrzení, že „vlastník je povinen uvést stávající stav do souladu s katastrem nemovitostí, tzn. zažádat si 
o vyjmutí zpevněné plochy v areálu (pp.č. 158/3) z lesních pozemků (uděleno dočasné omezení plnění 
funkce lesa do 31.12.2012). Zbývající zaplocená část zůstává nadále jako lesní pozemky…“ 
nekorektně a bez znalosti předložených důkazů předjímá pouze jednu z možných podob 
rozhodnutí právě probíhajícího správního řízení v pochybnostech podle § 3 odst. 3 lesního zákona 
č.289/1995 Sb. na základě právní analýzy, že pozemky p. č. 158/2, 158/3, 159/2, 160/4, 160/5 a 160/9 
v katastrálním území Ráby nejsou pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), byť jsou formálně 
v KN vedeny jako “lesní pozemky” se způsobem využití v KN “sportoviště a rekreační plocha”. Takový 
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právní stav připouští i zveřejněný judikát č. 2032 podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 
18. 12. 2009, č.j. 5 As 94/2008-44: „K závěru o tom, že se jedná o pozemek určený k plnění funkcí lesa, 
nepostačuje, že je daný pozemek takto formálně veden v katastru nemovitostí.“ 

Opakovaně požadujeme, aby řízení o návrhu nového ÚP Ráby bylo přerušeno do pravomocného 
skončení správního řízení v pochybnostech. Jsme přesvědčeni, že rozhodnutí v pochybnostech dle 
§ 3 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb. by mělo probíhat dle ustáleného rozhodovacího algoritmu, zda 
předmětné pozemky splňují pojmové znaky pozemků určených k plnění funkcí lesa ve smyslu § 3 odst. 
1 lesního zákona, a to bez ohledu na aktuální proces přípravy nového územního plánu, který (kromě 
pozemků 159/2 a 158/3 v k.) vychází pouze z formální evidence „lesních pozemků“ v katastru 
nemovitostí a nebere v úvahu ani jejich způsob využití jako „sportoviště a rekreační plocha“ ani 
pochybnosti nad tím, zda se skutečně jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa ve smyslu § 3 odst. 
1 lesního zákona. 

Toto nezávislé správní řízení by mělo být založeno na pečlivém vyhodnocení všech důkazů ve věci a 
nelze ho nahradit jakousi nepřezkoumatelnou „dohodou s dotčenými orgány“, které o podstatné 
záležitosti návrhu ÚP Ráby mají rozhodnout ve správním řízení na prvním či druhém stupni. 

Změna aktuálně platného ÚP Ráby na základě jakési zákulisní „dohody s dotčenými orgány“, jež 
není označena jako nějaká „plocha přestavby“ ve smyslu § 43 odst. 1 stavebního zákona, otevírá 
podezření na diskriminaci vlastníků areálu Lovčího zámečku. Zatímco všechny předmětné 
pozemky jsou již od 1. 10. 2003 využívány a řádně evidovány Živnostenským úřadem jako venkovní 
provozovna pro provozování ohlášených i koncesovaných živností, a to v souladu s aktuálně platným 
územním plánem (plocha občanského vybavení a podnikatelských aktivit) a v souladu s jejich evidencí 
v katastru nemovitostí jako „sportoviště a rekreační plocha“ dle přílohy „technické podrobnosti pro 
správu katastru“ k vyhlášce č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí, v platném znění, kde se v odstavci 
2 s názvem „Způsob využití pozemku“ pod kódem 20 uvádí „sportoviště a rekreační plocha“ 
s přípustným využitím pro přesně definované druhy pozemku (dle 1. odstavce této přílohy k vyhlášce) 
s kódy 10 (lesní pozemek) a 14 (ostatní plocha), pro některé jiné avšak „bezproblémové“ části návrhu 
ÚP Ráby (jež se nalézají stejně jako Lovčí zámeček v zastavěném území obce) oporu v legislativě 
nenacházíme, například: 
 

Číslo 
parcely 

Výměra Druh pozemku  - způsob využití pozemku dle evidence katastru 
nemovitostí 

Návrh ÚP Ráby 

344/17 9530 m2 Orná půda (chráněný zemědělský půdní fond) OS 

344/32 1075 Orná půda (chráněný zemědělský půdní fond) OS 

St. 219 142 m2 Zastavěný plocha s objektem k bydlení bez č. p. OM 

481 3249 m2 Ovocný sad (chráněný zemědělský půdní fond) OM 

127/1 794 m2, Zahrada (chráněný zemědělský půdní fond) OM 

104/3 500 m2 Trvalý travní porost (zemědělský půdní fond) OM 

109/4 1121 m2 Trvalý travní porost (zemědělský půdní fond) OV 

Dle výše uvedené katastrální vyhlášky lze ornou půdu užívat také jako „skleník, pařeniště“ či „školku 
ovocných, lesních nebo okrasných stromů, viničnou školku nebo jako školku pro chmelovou sáď“, 
popřípadě „plantáž dřevin“, avšak nikoliv jako sportoviště! Druh pozemku „ovocný sad“ připouští využití 
„skleník, pařeniště“, avšak nikoliv občanskou vybavenost, podobně jako v případě „zahrady“ či „trvalého 
travního porostu“. 

Proč u těchto pozemků v zastavěném územní obce (mimo nově vymezované zastavitelné plochy) 
nesoulad mezi druhem pozemku v KN a stabilizovanými plochami ÚP nevadí, zatímco v případě 
tzv. Lovčího zámečku je zcela legální evidence způsobu užívání lesních pozemků jako 
„sportoviště a rekreační plocha“ v katastru nemovitostí záměrně přehlížena? 
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Na straně č. 16 dokumentu „Vyhodnocení veřejného projednávání návrhu ÚP Ráby“ ze dne 1. 4. 2014 
se uvádí: „ z odůvodnění je patrné, že změnou označení ploch nedochází k rozporu se současným 
využíváním areálu podnikání; plocha občanského vybavení je vymezena dle katastru nemovitostí a 
navíc je do vymezené plochy zahrnuta i zpevněná plocha v okolí budov na pozemku p.č. 158/3, 
u kterého byla orgánem státní správy lesa stanovena povinnost zajistit vynětí z PUPFL a to 
rozhodnutím č.j. 41088_2/2008/OŽPZ/OZE/Kp ze dne 19. 9. 2008. Do této doby nebylo vlastníkem 
učiněno. Zaplocená část pozemků, které svým využitím dle katastru nemovitostí neodpovídají občanské 
vybavenosti, je nyní označena jako plocha ZX, která svou definicí umožní respektování veřejného 
zájmu a zároveň stávající stav cestovního ruchu (podnikání vlastníka)“. 

S tím nesouhlasíme a opět připomínám, že předmětné pozemky jsou dle katastru nemovitostí 
užívány jako „sportoviště a rekreační plocha“, což je plně v souladu s druhem pozemků (lesní 
pozemky) a s definicí „občanského vybavení dle stavebního zákona. Skutečnost, že tyto pozemky 
se nachází pod společným oplocením svědčí naopak o tom, že tyto pozemky jsou jako lesní v KN 
vedeny jenom formálně a že se nejedná o lesní pozemky ve smyslu aktuálně platného lesního zákona. 

K tomu v roce 2011 Nejvyšší správní soud vydal judikát: „Zákaz oplocovat les za účelem omezení 
obecného užívání lesa stanovený v § 32 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, se nevztahuje pouze 
na situace, kdy účelem takového oplocení má být celkové zamezení obecnému užívání lesa, ale také 
na situace, kdy má dojít i jen k jeho částečnému omezení (zde oplocením lesa ze tří stran)“. 

Z dříve uvedených důvodů nesouhlasíme ani s tvrzením: „vymezení plochy občanského vybavení 
v platném ÚPSÚ neodpovídá skutečnosti (ve zmiňované IV. změně nebylo předmětem změny) a proto 
je uvedeno do souladu s platnou legislativou a se zachováním skutečného stávajícího využívání. 
Regionální biocentrum je vymezeno na základě „Plánu regionálního systému ekologické stability 
Pardubického kraje z roku 2006“. Tyto přírodní hodnoty (plochy lesa a ÚSES) je nutné v daném území 
respektovat a chránit.“ 

Opakovaně připomínáme, že vymezení plochy občanského vybavení v platném ÚPSÚ odpovídá 
skutečnosti a je v souladu jak s evidencí využití pozemků v katastru nemovitostí, tak i s platnou 
legislativou z hlediska katastrálního a stavebního zákona. Vzhledem ke změně legislativních 
nároků na lesní pozemky s účinností od 1. 1. 1996 je zřejmě již uvedení druhu pozemků jako lesních 
v katastru nemovitostí pouze formální, neboť se zřejmě již nejedná o lesní pozemky ve smyslu nového 
lesního zákona. Tuto pochybnost může potvrdit či vyvrátit pouze orgán státní správy lesů v probíhajícím 
správním řízení na základě důkazů. 

Nesouhlasíme s tvrzením: „Prvky ÚSES (biokoridory a biocentra) všech úrovní (neregionální regionální i 
lokální) zpracovává autorizovaná osoba. Požadavek byl opět projednáván se zástupci KrÚ/OŽPZ a 
projektantem ÚSES (tedy s odborníky na dané téma) na svolané schůzce dne 10.3.2014, kde došlo 
mezi nimi ke shodě, že vymezené biocentrum zůstane nezměněno, neboť zaplocený areál bez další 
zástavby nemá významný vliv na funkčnost biocentra, lze v daném území respektovat a chránit přírodní 
hodnoty a při novém označení (ZX) zaplocených nezastavěných pozemků umožňuje i stávající 
využívání celého areálu jako doposud.“ 

Trváme na tom, že celý zaplocený areál je v souladu s článkem 3 odst. 2 platné Vyhlášky č. 
1/2001 o závazných částech ÚPSÚ Pod Kunětickou horou obce Ráby, včetně změn a doplňků I. – 
III. a změny IV. obce Ráby, schválených dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b zákona o obcích č. 
128/2000 Sb. obecním zastupitelstvem obce Ráby usnesením č. 76 ze dne 5. 4. 2001, plochou 
urbanizovanou (je plochou dlouhodobě a legálně zastavěnou) a nikoli plochou neurbanizovanou, 
jež zahrnuje plochy ostatní - nezastavitelné (volné, krajinné, přírodní). 

V tomto aktuálně platném základním dokumentu územního plánování obce Ráby se uvádí: 
3. Urbanizované plochy jsou tvořeny především současně zastavěným územím obce nebo 

zastavitelným území s rozlišením na: 
a/ území individuální obytné zástavby 
b/ území občanské vybavenosti a podnikatelských aktivit 
c/ území individuální rekreace 
d/ plochy sportovní 
e/ území technické vybavenosti 
f/ plochy veřejné a vyhrazené zeleně 
g/ dopravní plochy 
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4. Neurbanizované plochy tvoří nezastavěné pozemky, které nejsou určeny k zastavění 
(nezastavitelné plochy). 

a/ zemědělské plochy (orná půda, trvalé travní porosty) 
b/ lesy, krajinná zeleň 
c/ vodní plochy a toky 

Že nový návrh ÚP Ráby přináší zcela zásadní změnu využívání oploceného areálu je evidentní: nově 
navrhované Plochy občanského vybavení dle definice na straně 28 návrhu ÚP Ráby v hlavním využití 
„plochy převážně komerční občanské vybavenosti sloužící např. pro administrativu, obchodní prodej, 
ubytování, stravování a služby“ byly uvnitř dlouhodobě zastavěného stavebního pozemku dle § 2 odst. 
1c stavebního zákona č. 183/2006 Sb. zmenšeny cca o tři čtvrtiny (75 %) své výměry ve prospěch 
jakési plochy specifické zeleně ZX s územním systémem ekologické stability, jenž dle definice § 3 odst. 
1a zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny „je vzájemně propojený soubor přirozených i 
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.“ 

Oplocení areálu bylo vybudováno orgánem státní moci (ONV v Pardubicích) již před 50 lety zcela 
legálně a k jiným než lesnickým účelům, pozemky jsou dlouhodobě po desítky let urbanizovány, 
nemohou plnit funkce lesa dle nového lesního zákona č. 289/1995 Sb., a jsou od roku 2003 v souladu 
s aktuálně platným územním plánem užívány a ohlášeny jako venkovní provozovna živnostenského 
podnikání. Regionální biocentrum RBC 1758 Kuněticko bylo vymezeno a schváleno v ZUR 
Pardubického kraje až mnohem později (v roce 2010) na základě obrysové mapy lesních plánů a nyní 
má být v ÚP Ráby zpřesněno na konkrétní pozemkové parcely. 

Je nepochybné, že dlouhodobě urbanizované území zastavěného stavebního pozemku pod 
společným oplocením dle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) Lovčího 
zámečku je neslučitelné s mnohem později schváleným účelem, smyslem, charakteristikou a 
navrhovanými opatřeními RBC Kuněticko pro skutečné lesní pozemky ve smyslu lesního zákona 
(např. největší pozemek p. č. 158/1 v k. ú. Ráby) na plochách neurbanizovaných. 

Na stranách č. 19 – 20 dokumentu „Vyhodnocení veřejného projednávání návrhu ÚP Ráby“ ze dne 1.4. 
2014 se uvádí: 

„Z předloženého rozhodnutí KrÚ/OŽPZ č.j. 41088_2/2008/OŽPZ/OZE/Kp ze dne 18.9.2008 o dočasném 
omezení plnění funkcí lesa 
1. lesního pozemku p.č. 158/3 v k.ú. Ráby na dobu 5 let (od 1. 10. 2008 do 31. 12. 2012) 
2. lesních pozemků p.č. 158/2, 160/4 a 160/9 k.ú. Ráby na dobu 10 let (od 1. 10. 2008 do 31. 12.2017) 
vyplývá, že tvrzení krajského úřadu je shodné s vydaným rozhodnutím, a to: 
Omezení plnění funkcí lesa bude spočívat v potlačení dřevoprodukční funkce lesa (omezení mýtních 
úmyslných těžeb) ve prospěch rekreační funkce (existence stávajících bezlesí pro účely rekreace a 
oddychu návštěvníků, zřízení naučných stezek s informačními tabulemi). Provoz lesního hospodaření je 
třeba podřídit zvýšenému pohybu návštěvníků areálu s ohledem na jejich bezpečnost. Omezení je 
žadateli povoleno za předpokladu splnění následujících podmínek: 
1. Nejpozději do ukončení uvedených lhůt je žadateli stanovena povinnost uvést předmětné pozemky 

určené k plnění funkcí lesa (díle jen PUPFL) do souladu s platnou legislativou – zajistit dodatečnou 
kolaudaci zpevněných a zastavěných ploch v areálu, vedených dosud jako PUPFL, a zajistit 
pravomocné rozhodnutí orgánu státní správy lesů o odnětí předmětných lesních pozemků. 

2. Na PUPFL p.č. 158/2, 158/3, 159/2, 160/4, 160/5, 160/9 v k.ú. Ráby uvnitř areálu zámečku nebude 
docházet k rozšiřování zpevněných (vyasfaltovaných)ploch a bezlesí ani k jiným stavebním či 
terénním úpravám nad rámec stavu ke dni vydání tohoto rozhodnutí. Důvodem pro dočasné 
povolení omezení plnění funkcí lesa je skutečnost, že předmětné pozemky jsou historicky 
dlouhodobě využívány pro rekreační účely v souvislosti s provozováním objektu a celého areálu 
bývalého Lovčího zámečku, dnes Perníkové chaloupky. 

K vyjmutí uvedených pozemků z PUPFL zatím nedošlo a tak se v návrhu ÚP Ráby dává do 
souladu veřejný zájem (ochrana přírodních hodnot) se zájmem vlastníka uvedeného areálu, a to 
formou souladu se zákonitostí. Z výše uvedeného nelze námitce vyhovět, návrhem ÚP Ráby nedochází 
k újmě na vlastnických právech 

S tímto závěrem zásadně nesouhlasíme, neboť návrhem ÚP Ráby dochází nejenom ke zcela 
zásadní újmě na vlastnických právech, ale také proto, že proto, že zpracovatel ÚP Ráby opět 
předjímá a snaží se ovlivnit výsledek probíhajícího správního řízení v pochybnostech podle § 3 
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odst. 3 lesního zákona č. 289/1995 Sb. V době, kdy bylo vydáno rozhodnutí KrÚ/OŽPZ č.j. 
41088_2/2008/OŽPZ/OZE/Kp ze dne 18.9.2008 o dočasném omezení plnění funkcí lesa, ještě nebylo 
dost dobře možné pochybovat o tom, že se jedná o pozemek určený k plnění funkcí lesa, když byl takto 
veden v katastru nemovitostí, neboť takový právní stav připustil až později zveřejněný judikát č. 2032 
podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2009, č.j. 5 As 94/2008-44: „K závěru 
o tom, že se jedná o pozemek určený k plnění funkcí lesa, nepostačuje, že je daný pozemek takto 
formálně veden v katastru nemovitostí.“ 

Nyní je zřejmé, že odnětí předmětných pozemků z PUPFL by bylo možné pouze, pokud by: 
1. probíhající správní řízení v pochybnostech došlo na základě předložených důkazů k pravomocnému 

rozhodnutí, že předmětné pozemky jsou pozemky lesními ve smyslu nového lesního zákona, a 
pokud by současně 

2. platný územní plán Ráby odnětí, k němuž nám orgán státní správy lesů uložil termín až do konce 
roku 2017, umožnil. 

Vzhledem ke skutečnosti, že jste nevyhověli ani našemu návrhu na zachování aktuálně platného stavu 
v oblasti Lovčího zámečku a ani žádosti o přerušení řízení o návrhu ÚP Ráby do doby, než bude 
vydáno pravomocné rozhodnutí v pochybnostech podle § 3 odst. 3 lesního zákona č. 289/1995 Sb. 
o charakteru pozemků na základě předložených důkazů do správního řízení, a protože nepřipouštíte 
možnost, že předmětné pozemky již řadu let nejsou lesními pozemky ve smyslu nového lesního 
zákona, je zřejmá snaha probíhající správní řízení ovlivnit z pozice zpracovatele návrhu ÚP Ráby, proti 
němuž jsme podali námitky, a možnost budoucího odnětí pozemků z PUPFL zablokovat. 

Jako jeden z důkazů u soudu předložíme vyjádření paní Evy Švecové ze dne 14. 4. 2014 do spisu 
správního řízení v pochybnostech č. MMP/14153/13/2014/Me. Nejenom tím, že uvádí polopravdivé i 
nepravdivé informace, ale že k citacím paragrafů ze stavebního zákona, na které se ing. František 
Meduna dotázal, uvádí svůj vlastní výklad z hlediska připravovaného územního plánu, předjímající 
výsledek probíhajícího správního řízení, jako by předmětné pozemky byly skutečně pozemky lesními, 
přičemž stav pouhé formálnosti evidence „lesních“ pozemků v katastru nemovitostí nepřipouští. Dochází 
k účelovému závěru, který vyznívá jako „společenská“ objednávka zpracovatele územního plánu na 
výsledek probíhajícího správního řízení, že „z hlediska územního plánování a schválené dokumentace 
ÚPSÚ Pod Kunětickou horou, včetně všech jeho změn a doplňků, se lesní pozemek s ochranou PUPFL 
netýká pouze pozemku p. č. 158/3 k. ú. Ráby, který je již v základním ÚPSÚ vymezen společně se 
stávajícími budovami jako občanská vybavenost – jedná se o zpevněné plochy; ostatní pozemky jsou 
nadále lesními pozemky využívanými pro rekreaci, cestovní ruch, ve kterých nebude docházet 
k rozšiřování zpevněných ploch ani k dalším stavebním úpravám.“  

Dostáváme se totiž do začarovaného kruhu byrokracie: již deset let se snažíme uvést do právního 
souladu stav pozemků (dle katastru nemovitostí historicky stále vedených pouze formálně jako 
pozemků lesních) uvnitř oploceného areálu bývalého Ústavu sociální péče s aktuálně platným územním 
plánem Ráby, který je již od roku 2001 (v souladu s jejich skutečným užíváním bývalého Ústavu sociální 
péče nejpozději od roku 1965 a našim živnostenským oprávněním od 1. 10. 2003) definován plochou 
„občanského vybavení“ (tato plocha dle § 2 odst. 1 písmeno k bod 3 stavebního zákona zahrnuje 
„stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči 
o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva“). 

Na základě výše uvedeného judikátu NSS z konce roku 2009 jsme dali podnět k tomuto správnímu 
řízení v pochybnostech, zda jsou skutečně pozemky uvnitř oploceného areálu pozemky určené k plnění 
funkcí lesa ve smyslu§ 3 odst. 1 lesního zákona, když byly a jsou dlouhodobě urbanizovány a když byly 
a jsou desítky let prokazatelně užívány k jiným než lesním účelům. 

Nový návrh územního plánu však přes všechny naše námitky stále trvá na tom, že předmětné pozemky 
uvnitř oploceného areálu bývalého Ústavu sociální péče jsou v katastru vedeny především jako 
pozemky lesní (evidovanému způsobu využití „sportoviště a rekreační plocha“ v katastru nemovitostí, 
jež je plně v souladu se zákonnou definicí plochy občanského vybavení, nepřikládá význam), a proto se 
snaží najít východisko z problému v subjektivním hodnocení stávajícího využívání našich pozemků a ve 
zpochybňování platnosti IV. změny ÚPSÚ obce Ráby. Z této pozice paní Švecová z OHA Magistrátu 
města Pardubic v roli zpracovatele nového územního plánu vygenerovala „odborné“ posouzení 
spolupracujícího orgánu státní správy pro „nezávislé“ rozhodnutí ve správním řízení v pochybnostech, 
že předmětné „pozemky jsou nadále lesními pozemky…“. Konec pochybnostem!? 
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k další účelové argumentaci 

Jménem vlastníka pozemku č. 161/3 (komunikace) a sousedního lesa p. č. 160/1 v k. ú. Ráby 
vyjadřujeme nesouhlas s povrchním vypořádáním dříve podané námitky proti „zaslepení“ této cesty, 
v návrhu územního plánu označené jako plocha dopravní infrastruktury (DS), a to na náš úkor ve 
prospěch jiných účastníků řízení o návrhu ÚP Ráby. 

V platném územním plánu obce Ráby je tato místní účelová komunikace protažena podle lesního 
pozemku 160/1 a napojena na místní komunikaci č. 358/1 ve vlastnictví obce Ráby. 

Nový návrh ÚP plochu dopravní infrastruktury směrem k obci zúžuje do špičky a nelogicky přerušuje, 
čímž naši účelovou komunikaci č. 161/3 trvale znehodnocuje a poškozuje naše vlastnická práva. 

Trváme na tom, že noví vlastníci pozemků na trase této cesty kupovali pozemky s existující veřejnou 
cestou, jež byla v průběhu uplynulých staletí právně vydržena k veřejnému užívání (služebnosti) a jež 
byla jako stabilizovaná plocha obslužné komunikace uvedena ve IV. změně územního plánu z roku 
2000, dále v V. změně ÚP z roku 2002 a v VI. změně ÚP z roku 2008. 

Podle § 1260 odst.2) zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, je při vydržení služebnosti 
odpovídající veřejnému statku vydržitelkou obec, na jejímž území se věc nalézá. Věříme, že není 
v zájmu obce Ráby se tohoto práva zbavovat ke škodě možnosti budoucího řešení koncepce dopravní 
obslužnosti území. 

Žádáme proto, aby nový ÚP Ráby po právu zachoval stávající stav a aby i v novém ÚP Ráby byly 
plochou dopravní infrastruktury propojeny komunikace p. č. 161/3 a 358/1. 

K tomu jste na s. 28 – 29 dokumentu „Vyhodnocení veřejného projednávání návrhu ÚP Ráby“ ze dne 1. 
4. 2014 uvedli: „Námitce se nevyhovuje. Odůvodnění: Zastavěné území je vymezeno dle skutečnosti a 
dle katastru nemovitostí není v této části žádný pozemek veden jako komunikace nebo ostatní plocha. 
V případě nutného propojení účelové komunikace na pozemku p.č. 161/3 s místní komunikací na 
pozemku p.č. 358/1 lze využít plochu NL – plochy lesní, kde je přípustné umisťovat účelové komunikace 
nebo rovněž v zastavěném území se způsobem využití SV – plochy smíšené obytné je přípustné 
umístění místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty. V případě, že se jedná o pozemky 
soukromých vlastníků, je nutná dohoda. Územní plán této dohodě nebrání, v obou plochách je umístění 
účelové nebo místní komunikace přípustné. ÚP může uvést pozemky jako DS – dopravní infrastrukturu 
pouze v případě, že budou tyto vedeny v katastru nemovitostí jako komunikace, ostatní plocha. 
Propojení lze přes obě vymezené plochy NL a SV.“ 

Takové vyjádření je pravdivé pouze zčásti. Z katastrální mapy ze dne 17. 6. 1992 (viz vlevo) je vidět 
komunikace p. č. 161 v k. ú. Ráby podle lesa tak, jak byla užívána od nepaměti. Jako druhá přístupová 
cesta k Lovčímu zámečku, což dokumentuje i zatočení navazující komunikace p.č.159/2. 

V této podobně byla jako stabilizovaná plocha obslužné komunikace uvedena v ÚPSÚ z roku 1995, ve 
IV. změně územního plánu z roku 2000, dále v V. změně ÚP z roku 2002 a v VI. změně ÚP z roku 
2008. 

Zřejmě v rozporu s platným ÚPSÚ došlo v minulých k dělení a scelování pozemků tak, že část cesty 
byla přičleněna k trvalému travnímu porostu p. č. 68/11 a následně „zmizela“ i zbývající část 
komunikace p. č. 161/4 v k. ú. Ráby (viz následující kopie Katastrální mapy z 19. 3. 2002). 

/v originále do textu vloženy snímky z KN z r. 1992 a r. 2002/ 

V dnešní době již v KN nenajdeme ani pozemek p. č. 161/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace), který 
byl přičleněn k trvalému travnímu porostu p. č. 68/1 v k. ú. Ráby, a v terénu jsou trvalé travní porosty 
oploceny. Nepochybně v rozporu s tehdy i dnes platným územním plánem obce. Celý tento původní 
pozemek bývalé komunikace č. 161/3 je nyní součástí zastavěného území obce. 

Proto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadujeme: 
1. zpřístupnit kompletní informace o všech pozemkových úpravách, které vedly ke zrušení veřejné 

cesty p. č. 161 v k. ú. Ráby a k jejímu sloučení s vedlejším „trvalým travním porostem“, 
2. vyjádření odpovědné osoby, zda tento proces pozemkových úprav a následné vybudování plotů 

kolem pozemků s trvalým travním porostem byly v souladu se zákony a s platným územním 
plánem, a 
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3. osvětlit, proč pořizovatel ÚP Ráby v této námitce argumentoval, že „ÚP může uvést pozemky 
jako DS – dopravní infrastrukturu pouze v případě, že budou tyto vedeny v katastru nemovitostí 
jako komunikace, ostatní plocha“, když v případě pozemku p. č. 159/2 v areálu Lovčího 
zámečku plochu DS – dopravní infrastruktura použil pro lesní pozemek dle KN užívaný jako 
„sportoviště a rekreační plocha“. V obou případech se jedná o zastavěné území. 

Na jiné případy účelovosti použité argumentace při vyhodnocení připomínek k návrhu ÚP Ráby jsme již 
upozornili výše, stejně jako na některé případy nesouladu stabilizovaných ploch s jejich evidencí v KN, 
které pořizovatel ÚP z neznámých důvodů považuje za bezproblémové (viz výše na straně 15). 

Opakovaně požadujeme, aby návrh ÚP Ráby přinesl návrh nějakého řešení, popřípadě aby 
umožnil vybudování nové cesty na úkor lesního pozemku p. č. 160/1 v k. ú. Ráby, a to nikoliv 
jako součást plochy NL (plochy lesní)! Aby návrh ÚP Ráby umožnil její budoucí oddělení od lesního 
pozemku p. č. 160/1, její následné odnětí z PUPFL a užívání této cesty také k jiným než lesním účelům 
(druhé příjezdní komunikace do zastavěného území oploceného areálu Lovčího zámečku), a to 
v návaznosti na „nelesní“ účelovou komunikaci p. č. 159/3 v k. ú. Ráby. 

závěrem 

Je zřejmé, že dosavadní průběh řízení o novém ÚP Ráby neprobíhá podle práva a že byly porušeny 
základní zásady činnosti správních orgánů (viz např. § 2 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. a další), že 
pořizovatel ÚP Ráby nedodržel usnesení zastupitelstva obce ze dne 12. 1. 2012, které schválilo 
závazné „Zadání územního plánu Ráby“ (v němž se na straně 10 uvádí jednoznačně: „Stávající 
občanská vybavenost obce zůstane nezměněna. Projektant v návrhu územního plánu posoudí kapacitu 
stávajícího občanského vybavení, její další možné doplnění a rozvoj i v rámci jiných ploch s rozdílným 
způsobem využití.“), že závazné usnesení zastupitelstva není oprávněn měnit ani určený 
zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem ÚP Ráby, byť by to byla starostka obce, a proto nás nadále 
bude zastupovat renomovaný odborník pro stavební, lesní a zemědělské právo JUDr. Ing. Martin 
Flora, Dr., z Advokátní kanceláře Pásek, Honěk a partneři, Lidická 57, 602 00 Brno. 

 

Návrh rozhodnutí 

Námitka se zamítá 

Odůvodnění: 
K opakovanému požadavku, vymezit celé zastavěné území Lovčího zámečku jako plochu občanské 
vybavenosti bez jakýchkoli prvků ÚSES (biocentrum), již bylo uvedeno vyjádření v tomto návrhu 
 rozhodnutí o podané námitce ze dne 9.4.2014  
Zmařené investice: Jak již bylo uvedeno u podané námitky ze dne 9.4.2014.  
Vymezení ploch v areálu Lovčího zámečku umožňuje užívat celý oplocený areál beze změny, tzn. 
stávající budovy čp. 38, 58 a 151 včetně zpevněných ploch kolem těchto objektů jsou vymezeny jako 
plocha občanského vybavení (stávající zpevněné plochy jsou dle katastru nemovitostí vedeny jako 
pozemky PUPFL, přesto byly zařazeny do plochy občanské vybavenosti dle skutečného užívání) a 
ostatní lesní pozemky v zaplocené části jsou vymezeny jako plocha zeleně se specifickým využitím 
(ZX), která umožňuje dosavadní užívání této lokality. Při veřejném jednání byl p. Šorm opakovaně 
dotazován, co nového chce v areálu budovat a bylo z jeho strany konstatováno, že se mu jedná pouze 
o možnost stávajícího užívání. Dle našich informací nejsou vedena žádná řízení o umístění nových 
staveb v lokalitě ZX (dle návrhu ÚP Ráby) a nelze tedy z hlediska územního plánu hovořit o zmařených 
investicích. 
Ohledně požadavku na vypuštění části, která se týká okolí bývalého Lovčího zámečku, z kapitoly 
„Odůvodnění Územního plánu Ráby“ bylo uvedeno vyjádření v tomto návrhu rozhodnutí o podané 
námitce ze dne 9.4.2014.  
 
K dalším uvedeným námitkám:  k 1. odstavci odůvodnění návrhu  
Vývoj platného ÚPSÚ Pod Kunětickou horou pro správní území obce Ráby 
Územní plán sídelního útvaru (ÚPSÚ) Pod Kunětickou horou Zastupitelstvo obce Ráby schválilo v roce 
1995 (viz vložený výkres funkčního využití (obr. 1) a urbanistický návrh dané lokality (obr. 2)) 
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obr.1                                                                             obr.2 
 
Změny a doplňky I. - III. ÚPSÚ Pod Kunětickou horou v roce 1998. Změny a doplňky nemění a 
respektují původní urbanistickou koncepci.   

 
 

Změny a doplňky I. - dle textové části se jednalo o zakreslení stávající zahrádkové kolonie (obr. 3), 
která byla v původním územním plánu vyznačena pouze jako zahrada a celé území je využíváno jako 
rekreační území. Ve východní části v návaznosti na stávající obytnou zástavbu je uvažováno 
s výstavbou 1 rodinného domu (obr. 4).   

 
obr. 3                                                                             obr.4 
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Změny a doplňky II. – dle textové části šlo pouze o změnu zemědělsky obhospodařovaných pozemků 
v severní části Podhůří na území zemědělské výroby a trvalý travní porost a na jihu Rábů vybudování 
vodní plochy v návaznosti na stávající vodoteč. 
 

 
 
 

Změny a doplňky III. – dle textové části se jednalo o změnu původně 
navržené funkční plochy občanské vybavenosti na čisté obytné 
území.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obec v roce 2001 schválila Změnu IV. ÚPSÚ Pod Kunětickou horou, která sjednocuje všechny tři již 
schválené změny a doplňky (I. – III.) a navíc vymezuje další zastavitelné plochy pro bydlení, sport, park 
jižně od Ústavu sociální péče a občanskou vybavenost podél komunikace do Kunětic.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

První obrázek je návrh funkčního využití a na dvou přiložených výkresech jsou vymezeny veškeré 
plochy, kterých se tato změna týkala a které byly předmětem projednání a následného schválení. 
Z výkresů je patrné, že se změna netýkala lokality kolem Lovčího zámečku.  
V Obecně závazné vyhlášce č. 1/2001 o závazných částech ÚPSÚ Pod Kunětickou horou je v článku 6 
„Zásady uspořádání obytné výstavby a občanské vybavenosti, vymezení zastavitelného území“ mimo 
jiné uvedeno: 2. Občanská vybavenost 
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Stávající objekty občanské vybavenosti jsou umístěny v centru obce, nové plochy jsou navrženy podél 
komunikace do Kunětic. Jižně od této komunikace jsou směřovány plochy pro sportovní využití. 
 
Zastavitelná území pro občanskou vybavenost a sport: 

lokalita 1 – v centru obce 
lokalita 4, 4a) – plochy pro sport v jihovýchodní části obce 
lokalita 5, 5a) – podél komunikace do Kunětic 

 

Uvedená Obecně závazná vyhláška v článku 10 „Vymezení územního systému ekologické stability“ 
mimo jiné uvádí, že na plochách vymezených ve výkrese č. 2 změny IV. obce Ráby pro územní systém 
ekologické stability a pro chráněné krajinné prvky se zakazuje měnit kultury s vyšším stupněm 
ekologické stability na kultury s nižším stupněm ekologické stability …  

v článku 11 „Limity využití území“ mimo jiné uvedeno: 
 
Plochy staveb a areálů kulturních památek, chráněných podle zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů, vymezené ke dni schválení územního plánu, jsou neměnné. Jedná 
se o objekty nemovitých kulturních památek: 

- areál hradu Kunětická hora 
- Lovčí zámeček z r. 1882 v alpském stylu 
- Zámeček – renesanční lovčí zámeček z 1. poloviny 16. století 

 

V textové části Změny IV. ÚPSÚ se v kapitole 20. „Vyhodnocení předpokládaných důsledků na 
pozemky určené k plnění funkcí lesa“ popisuje využití pozemků PUPFL: Pozemky určené k plnění 
funkcí lesa nelze uvolnit pro jiné využití (tj. provést odnětí z PFL), protože v tomto územním plánu není 
navržena změna využití PFL a orgány státní správy lesů příslušným podle § 47 a § 49 zákona o lesích 
č. 289/1995 Sb. při projednávání tohoto územního plánu nedaly souhlas k odnětí z pozemků určených 
k plnění funkcí lesa. 

 

 

  
  
Změna V. ÚPSÚ z roku 2002 se týkala 

zmenšení plochy občanského vybavení na 
plochu bydlení podél komunikace na Kunětice 
a rozšíření plochy občanského vybavení 
u restaurace Pod Kunětickou horou.   
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Změnou VI. ÚPSÚ z roku 2009 (obrázek vlevo)se zbylá 
část plochy občanského vybavení (podél komunikace 
směrem na Kunětice) měnila na plochu bydlení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Z výše uvedeného je patrné, že okolí Lovčího zámečku, který je v ÚPSÚ Pod Kunětickou horou veden 
jako kulturní památka, nedošlo schválenými změnami k žádné úpravě, nebylo předmětem projednání a 
schválení a tudíž okolí stávajících staveb zůstává beze změny od vydání ÚPSÚ Pod Kunětickou horou 
v roce 1995 a je stále plochou lesa, krajinnou zelení. V grafické části došlo projektantem k chybnému 
zákresu, výkres č. 2 - návrh funkčního využití není v souladu s textovou částí a Obecně závaznou 
vyhláškou č. 1/2001. Nesprávný zákres byl pak dále použit v hlavním výkresu Změny V. a VI. ÚPSÚ 
Pod Kunětickou horou.   

 

Tyto předložené podklady dokazují, že odůvodnění ÚP Ráby, které bylo námitkou napadené, se 
zakládá na pravdě.  

 

V platném ÚPSÚ Pod Kunětickou horou, jehož součástí byla obec Ráby, nebyla celá lokalita zařazena 
do občanské vybavenosti. Rozšíření plochy občanské vybavenosti nebylo předmětem žádné následně 
pořizované změny. Nelze prezentovat rozšíření této plochy ve výkresech v rámci následných změn jako 
odstranění chyby nad novým mapovým podkladem. Rozšíření nebylo projednáno s dotčenými orgány a 
bylo tedy v rozporu s právními předpisy.  

 

Nový územní plán není překlopením stávajícího ÚPSÚ Pod Kunětickou horou na správním území obce 
Ráby, musí respektovat platnou legislativu a zohledňovat veřejné zájmy při minimalizaci zásahů do 
vlastnických práv. Při pořízení Územního plánu Ráby jsou všechna jednání vedena s cílem najít řešení, 
které bude respektovat veřejný zájem a současně bude minimalizovat zásahy do práv a zájmů 
jednotlivých osob. Podmínky využití plochy ZX stanovují ochranu stávajících hodnot v území, které 
reprezentují plochy lesa a funkční systém územního systému ekologické stability (ÚSES) a současně 
umožňují využití plochy dle katastru nemovitostí pro účely rekreace a cestovního ruchu. 

K podané žádosti o vydání rozhodnutí podle § 3 odst. 3 lesního zákona č. 259/1995 Sb., ve správním 
řízení: 
Dle našeho názoru jsou citovaným judikátem ze dne 18. 12. 2009 míněny pozemky určené k plnění 
funkce lesa (PUPFL) dle katastru nemovitostí, které však již svoji funkci neplní, tzn. plochy bez 
funkčních porostů. Lze konstatovat, že tohoto judikátu bylo využito při vymezení stávající plochy 
občanské vybavenosti v lokalitě Lovčí Zámeček v návrhu ÚP Ráby – stávající zpevněné plochy jsou dle 
katastru nemovitostí vedeny také jako pozemky PUPFL, přesto byly zařazeny do plochy občanské 
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vybavenosti dle skutečného užívání. 
 
Na jednáních dotčený orgán chránící veřejný zájem na ochranu lesa problematiku existence lesních 
ploch v dané lokalitě mimo stávající zástavbu prezentoval odlišně od tvrzení uvedených v námitce.  
Pořizovatel nemůže předjímat, že pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny pouze formálně, 
respektuje stanovisko a vyjádření dotčeného orgánu. Vyjádření KrÚ/OŽPZ zde citujeme:  
Pro úplnost pohledu na řešenou problematiku spojenou s lesními pozemky v areálu Perníkové 
chaloupky je třeba zmínit následující skutečnosti:   

1. Argumentace o dlouhodobém zařazení pozemků p.č. 158/2, 158/3, 160/4 a 160/9 v k.ú. Ráby 
v katastru nemovitostí se způsobem využití jako „sportoviště a rekreační plocha“ se nezakládá 
na pravdivých skutečnostech: k tomuto označení došlo až v roce 2008 (tedy nikoliv dlouhodobě 
a historicky), a to navíc bez souhlasu či rozhodnutí orgánu státní správy lesů. Tento postup je 
třeba z pohledu orgánu státní správy lesů označit jako postup, který není v souladu s lesním 
zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména s ust. § 13 lesního zákona. V § 13 lesního zákona je uvedeno, že 
„Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle tohoto 
zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno“ (případné řádně odůvodněné výjimky např. 
ve veřejném zájmu může udělit orgán státní správy lesů). Takováto výjimka však nebyla 
orgánem státní správy udělena, a to ani v rámci pořizování změny územního plánu Ráby 
v dubnu 2001, ani k provedení výše citovaného zápisu změny způsobu využití předmětných 
lesních pozemků do katastru nemovitostí.  

2. Při šetření orgánu státní správy lesů (krajského úřadu) v areálu Perníkové chaloupky v roce 
2008 vyšlo najevo, že se zde nacházejí lesní pozemky, které jsou částečně využívány v rozporu 
s výše uvedeným ustanovením § 13 lesního zákona – na části lesních pozemků se nacházely 
zpevněné a zastavěné plochy, které nebyly ke dni provedení šetření geometricky zaměřeny ani 
řádně zkolaudovány – alespoň v průběhu zmíněného šetření nebyly orgánu státní správy lesů 
panem Šormem předloženy. Protože se však důvodně dalo předpokládat, že prvotní stavební 
činnost na lesních pozemcích, zejména na pozemku p.č. 158/3 a 159/2, byla provedena v době 
před účinností zákona č. 289/1995 Sb., krajský úřad neuložil p. Šormovi žádnou sankci a 
naopak situaci částečně dočasně „zlegalizoval“ vydáním rozhodnutí č.j. 41088-
2/2008/OŽPZ/OZE/Kp ze dne 18.9.2008, ), kterým bylo dočasně povoleno omezení plnění 
funkcí lesa, a to lesního pozemku p.č. 158/3 v k.ú. Ráby na dobu od 1.10.2008 do 31.12.2012 a 
lesních pozemků p.č. 158/2, 160/4 a 160/9 v k.ú. Ráby na dobu od 1.10.2008 do 31.12.2017. 
Omezení plnění funkcí lesa mělo spočívat v potlačení dřevoprodukčních funkcí lesa (omezení 
mýtních úmyslných těžeb) ve prospěch rekreační funkce (existence stávajících bezlesí pro 
účely rekreace a oddychu návštěvníků areálů). Ke dni vydání tohoto rozhodnutí nebyl 
u pozemků p.č. 158/2, 158/3, 160/4, 160/9 v k.ú. Ráby v katastru nemovitostí evidován způsob 
využití sportoviště a rekreační plocha. Výše citovaným rozhodnutím krajského úřadu 
o dočasném omezení plnění funkcí lesa krajský úřad uložil panu Šormovi povinnost uvést do té 
doby zrealizovanou stavební činnost na lesních pozemcích do souladu se stavebním zákonem 
(tj. provést dodatečnou kolaudaci stávajících zpevněných a zastavěných ploch).   

3. Omezení dřevoprodukční funkce, jak bylo dočasně povoleno ve výše uvedeném dokumentu, 
však neznamená a ani nemůže znamenat, že daný les neplní další mimoprodukční funkce 
(kterými jsou např. funkce krajinná, krajinotvorná, klimatická, vodoochranná, půdoochranná, 
enviromentální, atd.) a přínosy, které vyplývají už ze samotné existence lesního ekosystému 
s jeho přirozeným prostředím. Na tyto funkce nemá a opět ani nemůže mít žádný zásadní vliv 
skutečnost, že se např. tento les nachází v zaploceném areálu, kam je vstup návštěvníků, 
využívající zejména výše zmíněnou rekreační funkci lesa, omezen na otvírací dobu areálu - 
funkce lesa jsou časově neomezené.  

4. Se spekulací, že lesní pozemek přestane být lesem, když se oplotí a tím se z něho „stane“ 
stavební pozemek, nelze v žádném případě souhlasit, protože by se tím zcela popřel a vytratil 
účel a smyslu lesního zákona (stanovený v § 1 lesního zákona, tj.  zachování lesa a péči o les 
jako o národní bohatství a nenahraditelnou složku životního prostředí, plnící všechny funkce 
lesa) a zejména smysl fungování orgánů státní správy lesů při ochraně zájmů chráněných 
lesním zákonem (viz výše § 13 lesního zákona). 

5. Souhlas lze vyslovit s názorem, že pro posouzení druhu pozemku je rozhodující jeho skutečný 
charakter, nikoli pouze údaj vedený v katastru nemovitostí nebo funkční zařazení v rámci 
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územním plánu. Vždy je pro určení charakteru pozemku rozhodující jeho skutečný stav – 
v tomto případě je tedy třeba posoudit, zda se jedná o pozemek skutečně porostlý stromy a keři 
lesních dřevin, které mají potenciál k plnění funkcí lesa. Vzhledem k tomu, že tomu tak je a 
navíc že všechny předmětné lesní pozemky byly v minulosti  obhospodařovány podnikem Lesy 
České republiky s.p. Hradec Králové, Lesní správou Choceň, a byl na ně kontinuálně 
zpracováván lesní hospodářský plán, a to i po vydání tohoto majetku v rámci restitučního 
nároku dle zákona č. 229/91 Sb., orgán státní správy lesů důvodně předpokládá, že se jedná 
o les ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb. 

  
K přerušení řízení o ÚP Ráby jsme se již vyjadřovali v tomto návrhu rozhodnutí k podané námitce ze 
dne 20.3.2014. 
Pořizovatel nemá zájem na ovlivňování nezávislého řízení, o které p. Šorm požádal orgán státní správy 
lesů o vydání rozhodnutí podle § 3 odst. 3 lesního zákona č. 289/1995 Sb.. V případě, že na odbor 
hlavního architekta je doručena žádost o vysvětlení stávajícího platného ÚPSÚ Pod Kunětickou horou, 
je povinností referenta vysvětlení podat (viz výše uvedený a popsaný postup pořizování ÚPSÚ). Toto 
není považováno za ovlivňování řízení. 
V námitce se stále uvádí, že pořízená Změna IV. ÚPSÚ Pod Kunětickou horou zrušila a nahradila celý 
původní ÚPSÚ. Toto však bylo již vysvětleno, že změna nahrazuje měněné plochy, a to právě ty, které 
jsou předmětem dané změny. Uváděná Změna IV., jak už bylo řečeno, sjednotila všechny dříve 
pořízené dokumenty (změny) do jednoho.    
Označení Lovčího zámečku jako kulturní památku prezentuje stále ještě platný ÚPSÚ Pod Kunětickou 
horou (uváděná Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o závazných částech ÚPSÚ Pod Kunětickou 
horou obce Ráby, včetně změn a doplňků I. – III. a změny IV. obce Ráby – v článku 11 „Limity využití 
území“, popsáno u námitky ze dne 15.5.2014. Nově pořizovaný ÚP Ráby již tento další chybný údaj 
napravuje. 

K ohlášenému podnikání na zaplocených lesních pozemcích jako venkovní provozovna; bylo již 
uvedeno, že z hlediska návrhu ÚP Ráby nedochází k rušení stávajícího užívání lokality bývalého 
Lovčího zámečku. Podmínky pro nově vymezenou plochu ZX stanovují ochranu stávajících hodnot 
v území, které reprezentují plochy lesa a funkční systém ÚSES a současně umožňují využít plochu pro 
účely rekreace a cestovního ruchu (stávající užívání).     

k 2. odstavci odůvodnění návrhu 

K vymezení plochy občanské vybavenosti v návrhu byla podána informace již k předchozímu odstavci + 
vyjádření dotčeného orgánu KrÚ /OŽPZ – orgán státní správy lesů.  
Jak už bylo u dříve podané námitky ze dne 9.4.2014 uvedeno; Povinnou součástí územního plánu je dle 
stavebního zákona mimo jiné i vymezení nadmístních prvků územního systému ekologické stability 
(ÚSES). Ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) vyplývá úkol pro Územní plán obce 
Ráby vymezit a zpřesnit nadregionální a regionální prvky ÚSES  při respektování čl. 110, čl. 111, čl. 112 
a čl. 113 ZÚR Pk. Regionální biocentrum RBC  1758 bylo vymezeno již v Územním plánu velkého 
územního celku Pardubického kraje (VÚC Pk), který byl projednáván od roku 2003 a schválen byl 
Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 14. 12. 2006 (viz obrázek 1)  

 

 

 

 

Podkladem pro vymezení 
nadmístních prvků ÚSES byl 
Územně technický podklad 
regionálního a nadregionálního 
ÚSES ČR, který byl pořízen 
v roce 1997.  
 

 
Oproti tomuto vymezení byla 
plocha RBC 1758 v Zásadách 
územního rozvoje Pk (ZÚR Pk) 
zmenšena (viz obrázek 2),  
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byla vyjmuta stávající plocha občanské vybavenosti v lokalitě Lovčí Zámeček. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dle ZÚR Pk je dle článku 113 
podkladem pro zpřesnění prvků 
ÚSES v územním plánu mimo 
jiné i „Plán regionálního systému 
ekologické stability Pardubického 
kraje“. 
  

 

Tento dokument nebyl 
zpracován pouze nad lesní 
hospodářskou mapou, tak jak je 
uvedeno v námitce, ale i na 
podkladě mapy 1 : 10 000 
(součástí je oplocení areálu) a 
hlavně na základě místního 
šetření. Podrobnosti z tohoto 
dokumentu jsou uvedeny zde.  

 
Z textové části uvádíme: 
         
 
Cílem dokumentace bylo přesně 
stanovit jednoznačné hranice 
regionálních biocenter na území 
kraje, provedení jejich revize, 
prověření možných střetů 
s plochami územního rozvoje, 
možné navržení redukce počtu 
stávajících biocenter a navržení 
nových. 
Plán bude sloužit jako 
závazný podklad pro územně 
plánovací činnost kraje. 
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k 3. odstavci odůvodnění návrhu 
Dle našeho názoru bylo, v případě vymezení plochy občanské vybavenosti (OM) a plochy komunikace 
(DS) v okolí Lovčího zámečku, využito citovaného judikátu ze dne 18.12.2009, tzn. že pozemky určené 
k plnění funkce lesa (PUPFL) dle katastru nemovitostí, které však již svou funkci neplní (stávající 
zpevněné plochy bez funkčních porostů), projektant zařadil dle skutečného užívání (zpevněné a 
parkovací plochy - OM a příjezdová komunikace - DS). 
Ohledně vedení pozemků v katastru nemovitostí jako „sportoviště a rekreační plocha“ bylo uvedeno 
vyjádření dotčeného orgánu u podané námitky ze dne 15.5.2014. 
Jak už bylo dříve uvedeno, nový územní plán musí respektovat platnou legislativu a zohledňovat 
veřejné zájmy při minimalizaci zásahů do vlastnických práv. Všechna jednání byla proto vedena s cílem 
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najít řešení, které bude respektovat veřejný zájem (ochrana lesních pozemků) a současně bude 
minimalizovat zásahy do práv a zájmů jednotlivých osob (umožnit stávající využití zaplocené části 
kolem Lovčího zámečku).  
K námitce ohledně „zastavěného stavebního pozemku“ dle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 
v platném znění, uvnitř areálu Lovčího zámečku: vysvětlení bylo součástí odůvodnění k podané námitce 
ze dne 9.4.2014.  
 

k 4. odstavci odůvodnění návrhu 
Jak už bylo dříve konstatováno, pořizovatel je vázán stanovisky dotčených orgánů nebo výsledkem 
řešení rozporů. Totéž platí i pro rozhodování zastupitelstva obce. Nelze předjímat, že uváděné pozemky 
jsou v katastru nemovitostí vedeny jako lesní pozemky pouze formálně. Jednak bylo obdrženo vyjádření 
dotčeného orgánu - KrÚ Pk/OŽPZ, které bylo uvedeno u námitky ze dne 15.5.2014 a nyní již bylo 
vydáno i rozhodnutí správního orgánu ze dne 26.5.2014. V rozhodnutí se uvádí, že pozemky p.č. 158/2, 
160/4, 160/9 a 160/5 jsou lesními pozemky – ochrana PUPFL a dále, že pozemky p.č. 158/3 a 159/2 
lesními pozemky nejsou (jedná se o zpevněné plochy a parkoviště a příjezdovou komunikaci). Návrh 
územního plánu respektuje jak stanovisko dotčeného orgánu tak i rozhodnutí správního úřadu 
v pochybnostech. Projektant proto vymezil funkční plochu ZX (která je metodikou MINIS určená 
především pro zastavěné území) jako kompromis ochrany veřejných zájmů a co nejmenšího zásahu do 
práv vlastníka pozemků (možnost stávajícího využívání areálu). 
K dalším uváděným argumentům: 
- v nově pořizovaném ÚP Ráby je areál Lovčího zámečku rovněž urbanizován 
- oplocení areálu není zpochybňováno; zastavěné území je návrhem ÚP vymezeno po hranici 

pozemků využívaných ve vazbě na plochu občanského vybavení 
- posuzovat vymezení a charakteristiku ekotopu regionálního biocentra RBC 1758 Kuněticko 

nepřísluší do kompetence pořizovatele, ale odborníkům; územní plán je povinen respektovat 
nadřazené územně plánovací dokumentace (odborníky vymezené ÚSES) 

- jak už bylo uváděno, RBC 1758 bylo vymezeno již v Územním plánu velkého územního celku 
Pardubického kraje, který byl projednáván od roku 2003 a podkladem pro vymezení nadmístních 
prvků ÚSES byl Územně technický podklad regionálního a nadregionálního ÚSES ČR, který byl 
pořízen v roce 1997. Z hlediska územního plánování není ohlášená provozovna živnostenského 
podnikání v rozporu s návrhem ÚP Ráby (umožňuje veškeré činnosti, které byly zástupcem 
vlastníka na veřejných projednáních uváděny) 

- informace o evidenci v katastru nemovitostí byla již uváděna ve vyjádření dotčeného orgánu (viz 
námitka ze dne 15.5.2014)  

- stávající využití areálu Lovčího zámečku bylo dohodnuto s dotčenými orgány (podmínky využití 
plochy ZX stanovují ochranu stávajících hodnot v území, které reprezentují plochy lesa a funkční 
systém územního systému ekologické stability (ÚSES) a současně umožňují využití plochy dle 
katastru nemovitostí pro účely rekreace a cestovního ruchu 

  
k argumentaci „souladu s platnou legislativou“ 

Formálnost evidence lesních pozemků v KN byla již popsána ve vyjádření KrÚ/OŽPZ a v rozhodnutí 
správního orgánu ze dne 26.5.2014 (viz výše) 
Uváděné povolené stavby návrh ÚP Ráby respektuje (ÚP je zpracováván nad katastrálním mapovém 
podkladu KN) a průběh pořizování ÚPSÚ Pod Kunětickou horou pro správní území obce Ráby, včetně 
všech následných změn, byl popsán u podané námitky ze dne 15.5.2014.  
Jak již bylo uvedeno, návrh ÚP Ráby umožňuje stávající užívání areálu Lovčího zámečku, vymezené 
funkční plochy tedy nebrání stávajícímu podnikání. 
Vymezení a následné zpřesnění prvků ÚSES, resp. RBC 1758 Kuněticko bylo popsáno u námitky ze 
dne 15.5.2014.. 
Navržené vymezení funkčních ploch v okolí areálu Lovčího zámečku bylo dohodnuto, tedy i 
odsouhlaseno dotčeným orgánem (orgánem státní správy lesů krajského úřadu). 

 
důvody prostorové 

Odstupové vzdálenosti staveb od lesních porostů a udělování výjimek je v kompetenci dotčených 
orgánů (MmP/OŽP – odd. ochrany přírody, KrÚ Pk/OŽPZ – orgán státní správy lesů). U nově 
vymezených zastavitelných ploch v blízkosti lesa dotčený orgán uplatňuje svůj požadavek na dodržení 
odstupových vzdáleností, ev. možnost výjimky. V případě Lovčího zámečku se jedná o stávající objekty 
v zastavěném území. Posuzovat odstupovou vzdálenost u stávajících objektů není předmětem 
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územního plánu. Pořizovatel, projektant i zastupitelstvo obce jsou vázáni legislativou a stanovisky 
dotčených orgánů nebo výsledkem řešení rozporů. 
Opětovná zmínka ohledně „zastavěného stavebního pozemku“ dle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., v platném znění, uvnitř areálu Lovčího zámečku: vysvětlení bylo součástí odůvodnění 
k podané námitce ze dne 9.4.2014.  

 
k vyhodnocení veřejného projednávání 

Se všemi argumenty, které jsou uvedeny v dříve podaných námitkách, se snaží pořizovatel vypořádat. 
Veškeré podávané informace a vysvětlení jsou na základě požadavků a stanovisek dotčených orgánů, 
na správní úvaze pořizovatele a v souladu s platnou legislativou – zákon č. 183/2006 Sb. (stavební 
zákon). Argumenty odborného charakteru, které spadají do kompetence jednotlivých dotčených orgánů, 
posuzují z hlediska odbornosti dotčené orgány, které hájí veřejný zájem. Po uskutečněných jednáních 
byla lokalita Lovčího zámečku vymezena částečně jako plocha občanské vybavenosti (objekty budov 
včetně zpevněných ploch v jejich okolí - skutečnost) a zbytek vymezeného zastavěného území 
(pozemky s lesními porosty plnícími funkci lesa) jako plocha specifická - ZX, umožňující užívání této 
plochy jako venkovní provozovnu pro provozování ohlášených živností (sportoviště, rekreační plocha, 
cestovní ruch  - skutečné stávající využívání) a zároveň stanovuje ochranu stávajících hodnot v území 
(plochy lesa a ÚSES) bez dalšího rozšiřování staveb. Vymezené funkční využití dané lokality umožňuje 
veškeré činnosti, které byly zástupcem vlastníka na veřejných projednáních uváděny a také dle našich 
informací nejsou vedena žádná řízení o umístění nových staveb v ploše označené jako ZX.   
Otázka formálnosti evidence lesních pozemků v KN byla již popsána ve vyjádření KrÚ/OŽPZ a 
v rozhodnutí správního orgánu ze dne 26.5.2014 (viz výše). Pořizovatel nemůže předjímat, že 
stanoviska a rozhodnutí vydávaná správními orgány (krÚ Pk/OŽPZ a MmP/OŽP) jsou nekorektní a bez 
znalosti důkazů jak je uváděno v námitce. 
K opakovanému požadavku, aby bylo přerušeno řízení o návrhu ÚP Ráby do doby pravomocného 
skončení správního řízení v pochybnostech, bylo podáno vysvětlení u námitky ze dne 20.3.2014. 
V průběhu vyhodnocování podaných námitek bylo orgánem státní správy lesů (MmP OŽP) vydáno 
rozhodnutí ze dne 26.5.2014 (viz námitka ze dne 15.5.2014). K vydanému rozhodnutí p. Šorm podal 
odvolání, které bylo postoupeno krajskému úřadu. Na základě všech uváděných skutečností nelze 
odhadovat, kdy bude řízení v pochybnostech ukončeno (nabude pravomoci) a zda lze s vydáním ÚP 
Ráby čekat. 
Zpracovaný návrh ÚP Ráby nemá v úmyslu diskriminovat vlastníky areálu Lovčího zámečku, jak je 
uváděno v námitce. Jak již bylo dříve uvedeno, nový územní plán musí respektovat platnou legislativu a 
zohledňovat veřejné zájmy při minimalizaci zásahů do vlastnických práv. Nejedná se o převzetí 
stávajícího ÚPSÚ, který již není zcela aktuální, ale o pořízení nového aktuálního ÚP s odstraněním 
nepřesností a nedostatků. Projektant i dotčené orgány musí posuzovat, v jaké lokalitě se jednotlivé 
plochy nacházejí, zda se jedná o plochy v centru obce nebo o plochy umístěné v blízkosti NKP státního 
hradu Kunětická Hora, uprostřed rozsáhlých lesních pozemků a je částečně součástí regionálního 
biocentra RBC 1758 Kuněticko. Všechny tyto aspekty včetně stanovisek dotčených orgánů musí 
projektant zohlednit. 
Právem dotčeného orgánu, který chrání veřejný zájem, je požadovat zachování lesních porostů 
bez další zástavby uprostřed rozsáhlých ploch lesa, vymezeného ÚSES (RBC 1758 Kuněticko) a 
ochranného pásma NKP státního hradu Kunětická Hora. Z tohoto důvodu byla lokalita Lovčího 
zámečku vymezena jako dvě funkční plochy (OM a ZX), aby bylo umožněno stávající využívání 
areálu s omezením další zástavby.    
Termín urbanizované a neurbanizované plochy používaly dříve zpracované územní plány sídelních 
útvarů (ÚPSÚ). Územní plány obcí (ÚPO) zpracované po novelizaci stavebního zákona č. 50/1976 Sb., 
v platném znění a s nimi souvisejícími prováděcími vyhláškami se již uvedené pojmy nepoužívají. 
Současné zastavěné území bylo charakterizováno obecně jako soubor stavebních, zemědělských, 
vodních a ostatních ploch. 
Nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění, pracuje v územním plánování dle § 2 odst. 1 
s pojmy zastavěné území (území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto zákona), 
nezastavěné území (pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné plochy) a 
zastavitelná plocha – plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního 
rozvoje. Plochou se rozumí část území tvořená jedním či více pozemky nebo jejich částí, která je 
vymezena v politice územního rozvoje, zásadách územního rozvoje nebo územním plánu, popřípadě 
v územně plánovacích podkladech s ohledem na stávající nebo požadovaný způsob jejího využití a její 
význam.   
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Průběh pořizování ÚPSÚ Pod Kunětickou horou pro správní území obce Ráby, včetně všech 
následných změn, byl popsán u námitky ze dne 15.5.2014. Rovněž byl popsán postup při vymezování 
ÚSES, resp. regionální biocentrum RBC 1758 Kuněticko. Podkladem pro vymezení nadmístních prvků 
ÚSES byl Územně technický podklad regionálního a nadregionálního ÚSES ČR, pořízen v roce 1997, 
ve kterém bylo celé okolí Lovčího zámečku umístěno ve vymezeném LBC 1758 Kuněticko (dobře 
viditelné na vloženém snímku Změny V. ÚPSÚ Pod Kunětickou horou). 
Naopak v Zásadách územního rozvoje Pk (ZÚR Pk) z roku 2010 byla plocha RBC 1758 zmenšena; 
plocha občanské vybavenosti v lokalitě Lovčí Zámeček, tzn. objekty budov včetně zpevněné plochy 
v jejich okolí, byla vyjmuta. Podkladem pro toto vymezení byl dokument „Plán regionálního územního 
systému ekologické stability Pardubického kraje - 1. etapa – zaměření na biocentra“, který zpracovala 
firma EKOTOXA OPAVA s.r.o. v roce 2006. Toto zpřesněné vymezení přebírá i územní plán. 

V námitce je opět napadené rozhodnutí KrÚ/OŽPZ č.j. 41088-2/2008/OŽPZ/OZE/Kp ze dne 
18.9.2008 o dočasném omezení plnění funkcí lesa (viz námitka ze dne 15.5.2014). Pořizovatel není 
oprávněn zpochybňovat rozhodnutí správního orgánu a uplatněná stanoviska dotčeného orgánu 
v procesu pořizování ÚP. Vymezení ploch v areálu Lovčího zámečku není na svévoli zpracovatele nebo 
pořizovatele územního plánu, jak se snaží podsouvat námitka. Možný postup v případě shody na 
vykácení lesa byl popsán u podané námitky ze dne 20.3.2014. 

Jak již bylo uvedeno: Pořizovatel nemá zájem na ovlivňování nezávislého řízení, o které p. Šorm 
požádal orgán státní správy lesů o vydání rozhodnutí podle § 3 odst. 3 lesního zákona č. 289/1995 Sb.. 
V případě, že na odbor hlavního architekta je doručena žádost o vysvětlení stávajícího platného ÚPSÚ 
Pod Kunětickou horou, je povinností referenta vysvětlení podat (viz výše uvedený a popsaný postup 
pořizování ÚPSÚ). Toto není považováno za ovlivňování řízení. 

Souhlasíme s názorem, že jsme v začarovaném kruhu. Pořizovatel a zpracovatel ÚP se snažil 
panu Šormovi neustále vysvětlovat postup a možnosti při práci na pořízení ÚP, rovněž tak i dotčený 
orgán, avšak p. Šorm uvádí stále stejné argumenty, které již byly mnohokrát vysvětleny, a to: vývoj 
zpracování ÚPSÚ, vymezení ÚSES, formálnost lesních pozemků v KN, atd., a v neposlední řadě do 
budoucna možnost pořízení změny ÚP a to v případě, že dotčené orgány budou souhlasit s jeho 
požadavkem.  

 
k další účelové argumentaci 

Není pravdou, jak se uvádí v námitce,  že v KN nenajdeme pozemek p.č. 161/3  jako ostatní plocha, 
ostatní komunikace. Zobrazení cesty na p.č. 161/3, rozporované v námitce, respektuje platný stav KN. 
Proč byla hranice pozemku 161/3 oproti dřívějšku změněna nám není známo, není v naší kompetenci 
zpřístupňovat informace o pozemkových úpravách, jak je požadováno, rovněž nemůžeme podat 
informaci, zda pozemkové úpravy a vybudování oplocení bylo v souladu se zákony, toto rozhodování 
nespadá do kompetence územního plánování. Územní plán tudíž respektuje platný stav.  
Pozemek p.č. 159/2 v areálu Lovčího zámečku byl vymezen jako plocha DS – dopravní infrastruktura, 
protože ve skutečnosti opravdu slouží jako účelová komunikace pro obsluhu areálu. 
Reálnému využití cesty, kterou námitka požaduje, návrh územního plánu nebrání, protože definice 
funkčního využití sousedního pozemku p.č. 160/1  připouští v plochách NL kromě jiného i účelové 
komunikace, takže napojení na místní komunikaci je možné (nebudou-li tomu bránit vlastnické vztahy 
v blízkosti místní komunikace – průjezd přes pozemky p.č. 76/2 nebo 68/1.  
Pokud vlastníkovi nevyhovuje toto zobrazení v územním plánu, je nutno nechat zpracovat geometrický 
plán a vložit jej do KN. Navržení samostatné komunikace by znamenalo do návrhu začlenit novou 
návrhovou plochu (v zadání, ani v prvních fázích návrhu nebyla obsažena), zdůvodnit zásah do PUFL a 
opakovat veškerá projednání ÚP. 
   

 

závěrem 

Dle všech již uvedených vysvětlení a odůvodnění je průběh řízení o ÚP Ráby veden podle zákonitosti a 
platné legislativy (viz Odůvodnění ÚP Ráby  - str. 52). Není pravdou, že pořizovatel nebo projektant 
nedodržel usnesení zastupitelstva obce; ve schváleném zadání nebyl uveden žádný konkrétní 
požadavek ohledně areálu Lovčího zámečku, tedy nelze hovořit o nedodržení usnesení a nesoulad se 
zadáním ÚP. Ke každé etapě projednávání návrhu ÚP se mohla obec vyjádřit, podat požadavky nebo 
připomínky, které byly posléze vyhodnoceny a v případě možnosti zapracovány (viz tabulky 
vyhodnocení v Odůvodnění ÚP Ráby); určeným zastupitelem nebyly žádné změny v zadání 
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požadovány. Soulad se zadáním ÚP Ráby je projektantem popsán v Odůvodnění ÚP Ráby na str. 86 – 
91. 
 

 

Podaná námitka č. 4 (doslovný přepis) 

KAM NA PARDUBICKU s.r.o.,  
Ráby 38, 53352 Staré Hradiště 
20.5.2014 

 
Věc:  námitky proti návrhu územního plánu RÁBY 

Jako vlastníci dotčených pozemků a staveb jménem svým i jménem ing. Petra Mlejnka, na základě 
úředně ověřené plné moci, podáváme námitky proti změně aktuálně platného územního plánu uvnitř 
oploceného areálu tzv. Lovčího zámečku (od roku 1882), respektive Perníkové chaloupky (od roku 
2003), který se rozkládá v k. ú. Ráby na stavebních parcelách st. 48/1, st. 48/2 a st. 176 a na 
pozemcích p. č. 158/2, 158/3, 159/2, 160/4, 160/5 a 160/9. 

V reakci na průběh veřejného projednávání návrhu ÚP Ráby dne 13. 5. 2014 dříve podané 
námitky doplňujeme o následující: 

Proti tvrzení zástupce pořizovatele návrhu ÚP Ráby paní Švecové z OHA MmP, že předmětné pozemky 
uvnitř oploceného areálu Lovčího zámečku jsou pozemky lesními, což před zástupci obce Ráby a 
veřejnosti dokazovala leteckým snímkem areálu, čímž účelově ovlivňovala veřejné mínění, aniž by 
připustila naši obhajobu promítnutím srovnatelné situace tzv. Lesního hřbitova v Hradci Králové, 
namítáme, že: 

1. lesní pozemky dle lesního zákona jsou nebo mají být lesnicky obhospodařovány. Jde zejména 
o pozemky s lesními porosty včetně pozemků, na nichž byl porost dočasně odstraněn za 
účelem obnovy lesa, plochy lesních průseků a nezpevněných cest. Dále lesní zákon zahrnul 
mezi pozemky určené k plnění funkcí lesa i tzv. „jiné pozemky“ [§ 3 odst. 1 písm. b) lesního 
zákona č. 289/1995 Sb.]. Tato kategorie je zde příkladným výčtem popsána, přičemž je 
stanoveno, že pozemky lze podle tohoto ustanovení lesního zákona kvalifikovat jako pozemky 
určené k plnění funkcí lesa pouze za podmínky, že takové pozemky nejsou součástí 
zemědělského půdního fondu a zároveň s lesem souvisejí či slouží lesnímu hospodářství. 
Z toho vyplývá, že sama existence nějakého porostu lesních dřevin na předmětných 
pozemcích nepotvrzuje existenci lesních pozemků uvnitř oploceného areálu ve smyslu 
platného lesního zákona. Pokud například budeme studovat satelitní snímek porostů Lesního 
hřbitova v katastrálním území Nový Hradec Králové, uvidíme jenom souvislý lesní porost. 
Teprve z katastrální mapy a z výpisu konkrétních pozemků, můžeme vyčíst, že pozemky nejsou 
lesními pozemky ale ostatní plochou se způsobem využití „hřbitov, urnový háj“ (viz dokumenty 
v příloze). Že nejsou lesnicky obhospodařovány a že s lesem nesouvisejí ani neslouží lesnímu 
hospodářství. Předmětné pozemky uvnitř oploceného areálu Lovčího zámečku byly již za 
socialismu odděleny od lesního pozemku p. č. 158 v k. ú. Ráby a předány legálně platným 
právním aktem k využití pro sociální, tzn. pro zcela jiné než lesnické účely. Dlouhodobě již od 
vzniku Lovčího zámečku byly urbanizovány (viz doložený zámecký park) a byly 
obhospodařovány zahradnicky. V katastru nemovitostí jsou jako pozemky lesní s ochranou 
PUPFL vedeny dle našeho názoru pouze formálně z historických důvodů; 

2. ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu, namítáme, že „správní orgán 
uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě 
zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena“, a že tedy pořizovatel ÚP Ráby není 
oprávněn ovlivňovat zastupitele obce Ráby a veřejnost v době probíhajícího správního řízení 
v pochybnostech dle § 3 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb. o svém povrchním názoru na charakter 
předmětných pozemků, když byl již mnohokrát námi upozorněn na zveřejněný judikát č. 2032 
podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2009, č.j. 5 As 94/2008-44 
(„K závěru o tom, že se jedná o pozemek určený k plnění funkcí lesa, nepostačuje, že je daný 
pozemek takto formálně veden v katastru nemovitostí.“), když nevyhověl naší žádosti na 
přerušení řízení o ÚP Ráby do doby pravomocného rozhodnutí správního řízení 
v pochybnostech, jež by mělo probíhat na základě důkazů, a když zákonná kompetence 
k rozhodnutí v této záležitosti byla svěřena orgánu státní správy lesů. 
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Proti zesměšňujícímu tvrzení zástupce pořizovatele návrhu ÚP Ráby pana architekta Kopeckého 
k účelovému ovlivnění přítomných zastupitelů obce Ráby a veřejnosti, že si pleteme pojmy „zastavěné 
území“ a „zastavěný stavební pozemek“ a že „územní plán neřeší oplocení“, namítáme, že: 

1. celý oplocený areál Lovčího zámečku je současně „zastavěným územím“ dle § 2 odst. 1 písm. d 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jehož 
vymezení je definováno v § 58-60 stavebního zákona a dle § 6 odst. 6a tohoto zákona je jeho 
vymezení svěřeno do pravomoci zastupitelstva obce Ráby, a současně také jedním 
„zastavěným stavebním pozemkem“ dle § 2 odst. 1c zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění: 
uvnitř areálu Lovčího zámečku se nacházejí 3 stavební parcely evidované v katastru 
nemovitostí jako stavební parcely (číslo st. 48/1, st. 48/2 a st. 176) a další pozemkové parcely 
(p. č. 158/2, 158/3, 159/2, 160/4, 160/5 a 160/9) pod společným oplocením, tvořící souvislý 
celek s 3 obytnými a hospodářskými budovami (čp. 38, čp. 58 a čp. 151). K tomu se zcela jasně 
vyjádřil i závazný judikát z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 6. 2011, č. j. 4 
Ao 4/2011 – 59, který rozhodl zcela jasně: „Používá-li §58 odst. 2 stavebního zákona z roku 
2006 pojem „zastavěné stavební pozemky“, není správní orgán oprávněn domýšlet si vlastní 
definici tohoto pojmu s poukazem na skutečnost, že stavební pozemek není zastavěn žádnou 
stavbou ve smyslu zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální 
zákon), ale musí vycházet z toho, jak je obsah tohoto pojmu stanoven v § 2 odst. 1 písm. c) 
citovaného zákona, a s touto definicí charakteristiku předmětných pozemků porovnat.“; 

2. nikdo z jednatelů společnosti není právnicky vzdělán, a proto jsme v dříve předaných námitkách 
použili nepřesnou větu: „Výkres funkčního využití ÚPSÚ z roku 1995 však nezachycuje ani třicet 
let staré oplocení areálu z roku 1965, ani přístavbu stravovacího zařízení k budově č. p. 151 na 
st. parcele 176, jejíž kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci 10. 11. 1992, a dokonce ani 
čistírnu odpadních vod na pozemku st. 246 v k. ú. Ráby, která prokazatelně existovala a byla 
zkolaudována již 26. 4. 1993“ (viz námitky ze 14. 5. 2014 na straně 4, kterou jsme promítli 
o den dříve na veřejném projednávání návrhu ÚP Ráby). Domnívali jsme se, že je zřejmé, že 
na tomto místě (a kdykoli před tím i potom) jsme měli na mysli nikoli prosté oplocení, ale 
samozřejmě plochu pozemků uvnitř tohoto společného oplocení. Za tuto nepřesnost a za 
možné další formulační nepřesnosti se omlouváme a žádáme, aby správní orgán ve smyslu § 4 
odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., o správním řádu, se choval jako „služba veřejnosti“, a aby nás 
na podobné nepřesnosti ve vyjadřování upozorňoval: „Každý, kdo plní úkoly vyplývající 
z působnosti správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle 
možností jim vycházet vstříc“. 

Proti účelovému tvrzení zástupce pořizovatele návrhu ÚP Ráby k ovlivnění přítomných zastupitelů obce 
Ráby a veřejnosti, že areál Lovčího zámečku při IV. změně ÚPSÚ Pod Kunětickou horou nebyl 
předmětem projednání a schválení, a že tudíž okolí stávajících staveb zůstalo beze změny od vydání 
ÚPSÚ v roce 1995 a je stále plochou lesa, krajinnou zelení, a že v grafické části není projektantem 
dobře zákres převzat, doplňujeme k dříve podaným námitkám, že: 

1. hlavní výkres IV. změny ÚPSÚ pod Kunětickou horou pro obec Ráby z roku 2000 uvádí 
„řešené území“ shodně s hranicí katastrálního území obce Ráby; 

2. obecně závazná vyhláška obce Ráby č.1/2001 ze dne 5. 4. 2001, jež zrušila a nahradila 
původní ÚPSÚ Pod Kunětickou horou na území obce Ráby včetně všech změn a doplňků, 
v článku 2 „Rozsah platnosti“ odstavec 1 uvádí, že „platí pro celé území obce Ráby, 
vymezené katastrálním územím Ráby“; 

3. v článku 5 závazné části této vyhlášky obce Ráby č. 1/2001 se uvádí jednoznačně: „Funkční 
využití území a jednotlivých ploch je vymezeno ve výkrese č. 2 (v měř. 1:5000) schválené 
změny IV. obce Ráby.“; 

4. o právní závaznosti aktuálně platného územního plánu v oblasti Lovčího zámečku ve 
znění nezměněném od IV. změny ÚPSÚ pod Kunětickou horou na území obce Ráby 
nemůže být pochyb. Tvrzení, že vymezení zastavitelné „plochy občanského vybavení a 
podnikatelských aktivit“ na území celého oploceného areálu Lovčího zámečku nebylo 
předmětem projednání, naopak svědčí o tom, že se nejednalo o nějakou změnu do budoucna, 
ale že územní plán opravil původní ÚPSÚ z roku 1995 do podoby, kterou měl dle skutečného 
stavu zkolaudovaných budov a užívání všech (i nezastavěných) nemovitostí již nejméně 2 roky 
před schválením původního ÚPSÚ (důkazy jsme předložili minule). 
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Proti tvrzení zástupce pořizovatele návrhu ÚP Ráby k účelovému ovlivnění přítomných zastupitelů obce 
Ráby a veřejnosti, že v novém návrhu ÚP Ráby se vlastně plocha ÚSES zmenšuje pouze na část 
areálu oproti aktuálně platnému územnímu plánu (již od IV. změny ÚPSÚ pro k. ú. Ráby), namítáme ve 
shodě s důkazy, že: 

1. článek 10 závazné části vyhlášky obce Ráby č. 1/2001, nazvaný „Vymezení územního systému 
ekologické stability“, uvádí: „Regionální územní systém ekologické stability je spolu s plochami 
pro místní systém ekologické stability a plochami chráněných významných krajinných prvků 
vymezen ve výkrese č. 2 změny IV. obce Ráby.“ V tomto výkrese se celá zastavěná a 
zastavitelná „plocha občanského vybavení a podnikatelských aktivit“ zaploceného areálu 
Lovčího zámečku (URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ) nalézá uvnitř okolních ploch hospodářských lesů 
s prvky ÚSES, jež jsou dle vyhlášky součástí území NEURBANIZOVANÉHO a do budoucna 
nezastavitelného; 

2. projednávaný návrh oproti platnému územnímu plánu zásadně a nepřijatelně zmenšuje plochu 
„občanského vybavení a podnikatelských aktivit“ v oploceném areálu Lovčího zámečku, která 
zahrnuje všechny zastavěné i nezastavěné (avšak dosud „zastavitelné“) pozemky uvnitř 
„zastavěného stavebního pozemku“ dle § 2 odst. 1 písm. c stavebního zákona („pozemek 
evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla 
pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami“), 
tvořícího součást „zastavěného území obce“ dle § 58 stavebního zákona, ve prospěch jakési 
„nezastavitelné“ plochy specifické zeleně ZX se zcela odlišnými funkcemi regionálního 
biocentra, jehož hranice má procházet středem tohoto „zastavěného stavebního pozemku“ dle 
§ 2 odst. 1 písm. c stavebního zákona, užívaného od 1. 10. 2003 v souladu s aktuálně platným 
územním plánem jako řádně evidovaná venkovní provozovna pro živnostenské podnikání uvnitř 
celého oploceného areálu Lovčího zámečku. 

Od počátku projednávání nového ÚP Ráby požadujeme, aby se územní plán v oblasti Lovčího 
zámečku neměnil. Aby i nadále zůstal zastavitelnou plochou „občanské vybavenosti a 
podnikatelských aktivit“, jež je dlouhodobě urbanizovaným a zastavěným územím obce, a to bez 
jakýchkoli prvků ÚSES. Tak jak, ho rodina ing. Petra Mlejnka po restituci převzala a firmě KAM NA 
PARDUBICKU s. r. o. v roce 2003 v souladu s tehdy (i dnes) platným územním plánem pronajala na 
nevypověditelnou dobu 50 let a s předkupním právem zapsaným do katastru nemovitostí. 

Požadujeme, aby pořizovatel návrhu ÚP Ráby účelově nezpochybňoval právní závaznost IV. až 
VI. změny ÚPSÚ Pod Kunětickou horou pro k. ú. Ráby a aby chránil naše mnohaleté investice do 
podnikatelského projektu ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu: „Správní 
orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu 
v jednotlivém případě dotýká (dále jen "dotčené osoby"), a může zasahovat do těchto práv jen za 
podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu.“ 

Trváme na tom, že pořizovatel návrhu ÚP Ráby nepostupoval dle § 7 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb. („Dotčené osoby mají při uplatňování svých procesních práv rovné postavení. Správní orgán 
postupuje vůči dotčeným osobám nestranně a vyžaduje od všech dotčených osob plnění jejich 
procesních povinností rovnou měrou.“), když se (na rozdíl od naší situace na území tzv. Lovčího 
zámečku) stejně důsledně nezabýval nesouladem mezi druhem pozemku v katastru nemovitostí a 
stabilizovanými (nikoli nově navrhovanými!) plochami územního plánu jiných vlastníků (viz naše námitky 
z 14.5.2014) a když upřednostnil zájmy jiných investorů (například pana Skaly a bývalé starostky obce - 
viz č.j. MmP 27690/2014) před naším požadavkem na přerušení řízení o návrhu ÚP Ráby do doby 
pravomocného rozhodnutí probíhajícího správního řízení v pochybnostech dle § 3 odst. 3 zákona č. 
289/1995 Sb., o němž jsme pořizovatele ÚP Ráby informovali dne 20. 3. 2014 v souladu se zněním § 8 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu: „Správní orgány dbají vzájemného souladu všech 
postupů, které probíhají současně a souvisejí s týmiž právy nebo povinnostmi dotčené osoby. Na to, že 
současně probíhá více takových postupů u různých správních orgánů nebo u jiných orgánů veřejné 
moci, je dotčená osoba povinna správní orgány bezodkladně upozornit.“ 

Je zřejmé, že namísto dosavadní účelové argumentace o jakémsi nesouladu aktuálního stavu 
nemovitostí v areálu Lovčího zámečku s nadřazenou dokumentací Zásad územního rozvoje 
Pardubického kraje z roku 2010, jež do procesu územního plánování zavádí RBC 1758 Kuněticko 
(definované v roce 2006), to znamená mnohem později, než bylo celé území Lovčího zámečku 
zastavěno, a později, než vstoupila v účinnost aktuálně platná úprava územního plánu Ráby (2001), 
může pořizovatel ÚP Ráby ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. („Správní orgány vzájemně 
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spolupracují v zájmu dobré správy.“) požádat dotčený orgán o případnou úpravu této nadřazené 
dokumentace ZÚR Pardubického kraje v rámci její pravidelné aktualizace – veřejné projednání 
návrhu se uskuteční již 20. 6. 2014 ve 12.00 v Domě hudby v Pardubicích (viz příloha). 

 

Návrh rozhodnutí 

Námitka se zamítá 

Odůvodnění: 
Při opakovaném veřejném jednání byl podán odborný výklad projektantem ohledně změn, které 
proběhly po 1. veřejném projednání a byly zodpovězeny opakované námitky pana Šorma. Při neustálé 
argumentaci, že se v případě okolí Lovčího zámečku nejedná o lesní pozemky, mu byl předložen 
letecký snímek, který jeho tvrzení nepodporuje. Při promítání tzv. Lesního hřbitova v Hradci Králové 
bylo panu Šormovi vysvětleno, že jím uváděný případ nesouvisí s projednáváním ÚP Ráby, každý 
pozemek je nutno posuzovat individuálně z hlediska umístění a na základě požadavků dotčených 
orgánů, které je nutno respektovat.  
V případě pozemků v areálu Lovčího zámečku je argumentováno tím, že se jedná o: 
- umístění v blízkosti NKP státního hradu Kunětická Hora a v jeho ochranném pásmu,  
- uprostřed rozsáhlých lesních pozemků 
- ve vymezeném regionálním biocentru RBC 1758 Kuněticko 
Při veřejném jednání nebyl nikdo nikým ovlivňován, veřejnost po vyslechnutí odborného výkladu 
postupně odcházela a dále už bylo veřejné jednání pouze diskusí s panem Šormem ohledně stále 
stejných námitek (ohledně formálnosti lesních pozemků, přerušení řízení o ÚP Ráby, atd.). Všechny 
uváděné námitky již byly vysvětleny a odůvodněny v předchozích podaných námitkách ze dne 
20.3.2014, 9.4.2014 a 15.5.2014.   
Projektantem byl pan Šorm ve vší slušnosti opraven v terminologii, byl mu vysvětlen rozdíl mezi 
„zastavěným územím“ a „zastavěným stavebním pozemkem“, nešlo tedy o žádné zesměšňování. 
K námitce ohledně „zastavěného stavebního pozemku“ dle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 
v platném znění, uvnitř areálu Lovčího zámečku: vysvětlení bylo součástí odůvodnění k podané námitce 
ze dne 9.4.2014.  
Pan Šorm uvádí, že měl stále na mysli plochu pozemků uvnitř oploceného areálu, nikoli prosté oplocení. 
Rovněž tak projektant a pořizovatel s panem Šormem mluvili vždy o plochách a ne jen o pouhém 
oplocení areálu a snažili se o vysvětlení, které si však p. Šorm vysvětluje stále po svém. 
K vývoji platného ÚPSÚ Pod Kunětickou horou pro správní území obce Ráby: bylo již vysvětleno na 
stránkách předchozí námitky ze dne 15.5.2014. Opakovaně upozorňujeme na skutečnost, že nově 
pořizovaný ÚP Ráby není převzetím stávajícího ÚPSÚ, ale nově zpracovaným dokumentem dle 
současného stavu a v souladu s platnou legislativou. 
Postup a podklady k vymezení prvků ÚSES, resp. RBC 1758 Kunětuicko byly uvedeny rovněž 
u předchozí podané námitky ze dne 15.5.2014. 
Požadavku, aby oblast Lovčího zámečku zůstala zastavitelnou plochou i nadále, nelze vyhovět. Nejen 
z důvodů již dříve popsaných, ale hlavně z důvodu toho, že pan Šorm si stále vysvětluje pojem 
zastavěného území tak, že když bude mít pozemek v zastavěném území, jedná se automaticky 
o „zastavitelný pozemek“, nikoliv o stabilizované území. I v případě záměru zastavit v zastavěném 
území lesní pozemek, je nutný souhlas dotčeného orgánu. V platném ÚPSÚ je areál Lovčího zámečku 
uvnitř celého RBC 1758 a nikoliv mimo něj, jak se uvádí v námitce (dobře patrno u výše zobrazené 
změny V. ÚPSÚ – námitka ze dne 15.5.2014). 
Pořizovatel účelově nezpochybňuje právní závaznost IV. – VI. změny ÚPSÚ Pod Kunětickou horou pro 
k.ú. Ráby, ale předkládá závazné podklady a znovu uvádí, že z hlediska územního plánu nedochází 
k újmě na stávajících podnikatelských aktivitách (vysvětleno již u námitek ze dne 9.4.2014 a 15.5.2014). 
Pořizovatel nesouhlasí s tvrzením, že nepostupoval v souladu s § 7 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.;  
pořizování územního plánu se řídí zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon), dle 
zákona č. 500/2004 Sb. se postupuje v případě, že stavební zákon nestanoví jiný postup (§ 1 odst. 2 
zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění). Vzhledem k tomu, jak už bylo rovněž uváděno, že stávající 
platný ÚPSÚ Pod Kunětickou horou není plně v souladu s platnou nadřazenou územně plánovací 
dokumentací „Zásady územního rozvoje Pardubického kraje“ (ZÚR Pk), je stavebním zákonem určeno 
postupovat dle § 54 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, tzn. obec je povinna uvést do 
souladu územní plán s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem a následně 
schválenou politikou územního rozvoje. Do té doby nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které 
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jsou v rozporu s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem nebo politikou územního 
rozvoje.  Z tohoto důvodu je v zájmu obce vydat nový ÚP Ráby v co nejkratší době (pořízení bylo 
zahájeno v roce 2011). I tak byla všechna jednání vedena s cílem najít řešení, které bude respektovat 
veřejný zájem a současně bude minimalizovat zásahy do práv a zájmů jednotlivých osob. 
Není v kompetenci pořizovatele územního plánu požádat dotčený orgán o úpravu nadřazené 
dokumentace (ZÚR Pk) v rámci její aktualizace a už vůbec ne při závěrečné fázi při veřejném 
projednání, jak uvádí námitka. Tento požadavek má právo uplatnit obec u pořizovatele krajské 
dokumentace, a to při oznámení zahájení pořízování aktualizace, nikoliv těsně před vydáním. 
Požadavek musí být prověřen v procese projednávání, jako každá jiná změna. 

 
 

Podaná námitka č. 5 (doslovný přepis) 
 
JUDr. Ing. Martin Flora, Dr. advokát 
Lidická 57, 602 00 Brno 
zapsaný do seznamu advokátů vedeného ČAK pod ev.č. 9184 
21.5.2014 

 
Věc:  Oznámení o převzetí zastoupení a doplnění námitek proti návrhu územního plánu 

Ráby 
I. 

1. Oznamuji tímto, že jsem převzal právní zastoupení ing. Petra Mlejnka, nar. 13.8.1963, bytem Bílá 
Třemešná 1, PSC 544 72 jako vlastníka pozemku p.c. st. 48/1, 158/2, 158/3, 160/5 a 160/9 
v katastrálním území Ráby a společnosti KAM NA PARDUBICKU s.r.o., se sídlem Ráby 38, 533 52 
Ráby, IČ: 620 27 361 jako vlastníka pozemku p.c. st. 48/2, st. 176, 159/2, 160/4, 160/5 a 160/9 
v katastrálním území Ráby v řízení o Územním plánu Ráby (dále jen „ÚP Ráby“), což dokládám 
přiloženými plnými mocemi. 

Důkazy: - plné moci 
II. 

2. Současně potvrzuji v plném rozsahu platnost námitek, které společnost KAM NA PARDUBICKU 
s.r.o. a ing. Petr Mlejnek uplatnili proti návrhu ÚP Ráby ve svých podáních (námitkách) datovaných 
na 20.3.2014, 8.4.2014, 14.5.2014 a 19.5.2014 a odkazuji na jejich obsah. Z právní opatrnosti 
v souladu s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
rádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) opakuji, že 
a) ing. Petr Mlejnek podává námitky z titulu svého vlastnického práva k pozemkům p.č. st. 48/1, 

158/2, 158/3, 160/1 a 161/3 v katastrálním území Ráby a jejich součástem (včetně staveb) a 
společnost KAM NA PARDUBICKU s.r.o. podává námitky z titulu svého vlastnického práva 
k pozemkům p.č. st. 48/2, st. 176, 159/2, 160/4, 160/5 a 160/9 v katastrálním území Ráby a 
jejich součástem (včetně staveb) a z titulu svého předkupního práva k pozemkům p.č. st. 48/1, 
158/2 a 158/3 v katastrálním území Ráby a jejich součástem (včetně staveb), které má 
charakter věcného práva zapsaného do katastru nemovitostí,  

b) územím dotčeným námitkou je oplocený areál bývalého Lovčího zámečku, resp. Ústavu 
sociální péče (nyní tzv. Perníkové chaloupky) nacházející se na shora označených pozemcích, 
tj. na pozemcích p.č. st. 48/1, st. 48/2, st. 176, 158/2, 158/3, 159/2, 160/4, 160/5 a 160/9 
v katastrálním území Ráby a komunikace na pozemcích p.č. 160/1 a 161/3 v témže 
katastrálním území, 

c) podrobné odůvodnění námitek je obsaženo ve shora označených podáních (námitkách) ing. 
Petra Mlejnka a společnosti KAM NA PARDUBICKU s.r.o. ze dne 20.3.2014, 8.4.2014, 
14.5.2014 a 19.5.2014 a je doplneno v bodech 3 až 6 tohoto podání.  

3. Na pozemcích p.č. st. 48/1, st. 48/2 a st. 176 v k.ú. Ráby se fakticky nacházejí budovy č.p. 38 (ta je 
součástí pozemku p.č. st. 48/1), č.p. 58 (součást pozemku p.č. st. 48/2) a č.p. 151 (součást 
pozemku p.č. st. 176). Všechny tři pozemky jsou v souladu s tím v katastru nemovitostí evidovány 
jako „zastavěná plocha a nádvoří“. Pozemky p.č. st. 48/1, st. 48/2 a st. 176 v k.ú. Ráby jsou proto 
mimo vší pochybnost stavebními parcelami ve smyslu definice obsažené v § 2 písm. c) zákona č. 
256/2013 Sb., katastrálního zákona („Pro účely tohoto zákona se rozumí stavební parcelou 
pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří“) a byly jimi i před 1.1.2014 
podle dřívější definice obsažené v § 27 písm. c) zákona c. 344/1992 Sb., katastrálního zákona: 
(„Pro účely tohoto zákona se rozumí stavební parcelou pozemek evidovaný v druhu pozemku 
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zastavěné plochy a nádvoří“). Současně platí, že pozemky p.č. st. 48/1, st. 48/2 a st. 176 v k.ú. 
Ráby jsou spolu s pozemky p.č. 158/2, 158/3, 159/2, 160/4, 160/5 a 160/9 v témže katastrálním 
území součástí jediného areálu bývalého Lovčího zámečku, resp. Ústavu sociální péče (nyní tzv. 
Perníkové chaloupky) a jsou dlouhodobě společně oploceny. Jako jediný oplocený areál, jehož 
dominantu a z hlediska účelového určení rozhodující prvek tvoří stavby budov č.p. 38, č.p. 58 a č.p. 
151 v k.ú. Ráby, jsou pozemky p.č. st. 48/1, st. 48/2, st. 176, 158/2, 158/3, 159/2, 160/4, 160/5 a 
160/9 v katastrálním území Ráby společně využívány. Jako jediný společně oplocený areál jsou tyto 
pozemky zobrazovány v mapových podkladech. Pozemky p.č. st. 48/1, st. 48/2, st. 176, 158/2, 
158/3, 159/2, 160/4, 160/5 a 160/9 v katastrálním území Ráby přitom uvnitř areálu mimo 
pochybnost vytvářejí provozní zázemí budov č.p. 38, č.p. 58 a č.p. 151 v k.ú. Ráby, když jsou 
využívány jako sportoviště a rekreační plocha pro uživatele těchto budov. Pozemky p.č. st. 48/1, st. 
48/2, st. 176, 158/2, 158/3, 159/2, 160/4, 160/5 a 160/9 v katastrálním území Ráby proto splňují 
definiční znaky zastavěných stavebních pozemků dle § 2 odst. 1 písm. c) stavebního zákona 
(„V tomto zákoně se rozumí zastavěným stavebním pozemkem pozemek evidovaný v katastru 
nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, 
tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami“), což odpovídá i názorům 
komentářové literatury (MALÝ, S., Stavební zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer CR, 
2013: „Lze … konstatovat, že zastavěným stavebním pozemkem se rozumí „pozemek evidovaný 
v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří“ a dále „pozemky, které nejsou stavebními parcelami, 
a to zpravidla pod společným oplocením tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými 
budovami.“) Platí přitom, že podle názoru Nejvyššího správního soudu správní orgán není oprávněn 
domýšlet si vlastní definici pojmu „zastavené stavební pozemky“ s poukazem na skutečnost, že 
stavební pozemek není zastavěn žádnou stavbou ve smyslu katastrálního zákona, ale musí 
vycházet z toho, jak je obsah tohoto pojmu stanoven v § 2 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a 
s touto definicí charakteristiku konkrétních pozemku porovnat (srov. rozsudek Nejvyššího správního 
soudu ze dne 30. 6. 2011, čj. 4 Ao 4/2011 – 59). Zastavěné stavební pozemky v intravilánu i 
extravilánu se podle § 58 odst. 2 stavebního zákona zahrnují do zastavěného území. Pozemky 
p.č. st. 48/1, st. 48/2, st. 176, 158/2, 158/3, 159/2, 160/4, 160/5 a 160/9 v katastrálním území Ráby 
tak musí být v návrhu ÚP Ráby součástí zastavěného území. 

4. Pozemky p.č. 158/2, 158/3, 159/2, 160/4, 160/5 a 160/9 v katastrálním území Ráby, ačkoliv jsou 
v katastru nemovitostí evidovány jako pozemky lesní, nelze považovat za pozemky určené k 
plnění funkcí lesa ve smyslu § 3 zákona c. 289/1995 Sb., lesního zákona, v platném znění 
(dále jen „lesní zákon“). Podle něj jsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa jednak tzv. lesní 
pozemky, což jsou „pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty odstraněny za 
účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m, a pozemky, na 
nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů podle 
§ 13 odst. 1 tohoto zákona“, jednak tzv. „jiné pozemky“, za které se považují „zpevněné lesní cesty, 
drobné vodní plochy, ostatní plochy, pozemky nad horní hranicí dřevinné vegetace (hole), 
s výjimkou pozemků zastavěných a jejich příjezdních komunikací, a lesní pastviny a políčka pro 
zvěř, pokud nejsou součástí zemědělského půdního fondu a jestliže s lesem souvisejí nebo slouží 
lesnímu hospodářství.“ Z citovaných částí zákona je zřejmé, že pro posouzení, zda konkrétní 
pozemek má či nemá charakter pozemku určeného k plnění funkcí lesů, není stav zápisu ve 
veřejném seznamu, tj. v katastru nemovitostí, právně významný. To znamená, že ani pozemky 
evidované v katastru nemovitostí jako lesní pozemky se způsobem ochrany „pozemek určený 
k plnění funkcí lesa“, nemusí ve skutečnosti pozemky určenými k plnění funkcí lesa vůbec být, a 
naopak pozemky evidované v katastru nemovitostí jako jiný druh pozemku mohou zákonným 
definičním znakům pozemku určeného k plnění funkcí lesu vyhovovat a bude proto na místě na ně 
v plném rozsahu aplikovat ustanovení lesního zákona. Tento závěr byl potvrzen i v rozhodovací 
praxi Nejvyššího správního soudu, kdy jmenovaný soud v rozsudku ze dne 18.12.2009 č.j. 5 As 
94/2008-44 konstatoval, že „Lesní zákon … definuje pozemek určený k plnění funkcí lesa 
materiálně. Takový pozemek musí fakticky naplňovat znaky lesního pozemku či jiného pozemku ve 
smyslu § 3 odst. 1 písm. a) nebo b) lesního zákona. Skutečnost, že daný pozemek je v katastru 
nemovitostí formálně veden jako pozemek lesní, resp. jako pozemek určený k plnění funkcí lesa, 
nemůže tedy být v dané otázce rozhodující. Nelze totiž vyloučit situaci, kdy pozemek je v katastru 
nemovitostí veden chybně jako pozemek určený k plnění funkcí lesa, přestože fakticky již znaky 
pozemku určeného k plnění funkcí lesa ve smyslu příslušných ustanovení lesního zákona 
nenaplňuje.“ Obdobný závěr vyslovil i Městský soud v Praze v rozsudku ze dne 24.5.2013 č.j. 5 Ca 
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184/2009-37: „Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou vymezeny fakticky, tedy např. pozemkem 
určeným k plnění funkcí lesa je pozemek s lesním porostem (zák. č. 289/1995 Sb.), resp. součástí 
lesního fondu je pozemek porostlý kosodřevinou (zák č. 166/1960 Sb.). Rozhodující je tedy faktický 
stav. Jelikož je zákon vystavěn na hledisku faktického stavu pozemku, často v praxi nemusí být 
zřejmé, zda pozemek je či není součástí lesního fondu (např. v důsledku přirozených přírodních 
procesů).“  S ohledem na uvedené je pro posouzení, zda pozemky p.č. 158/2, 158/3, 159/2, 160/4, 
160/5 a 160/9 v katastrálním území Ráby jsou pozemky určenými k plnění funkcí lesů, významný 
zásadně a pouze skutečný stav pozemku. K tomu lze opět poukázat na rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 18.12.2009 č.j. 5 As 94/2008-44 a v něm vyslovený právní závěr „Pokud 
příslušný správní orgán rozhoduje podle § 3 odst. 3 lesního zákona, zda konkrétní pozemek je či 
není určen k plnění funkcí lesa, nemůže vycházet pouze ze skutečnosti, jak je takový pozemek 
veden v katastru nemovitostí. Musí se naopak zabývat tím, zda tento pozemek naplňuje svou 
povahou definici pozemku určeného k plnění funkcí lesa podle příslušných ustanovení lesního 
zákona.“, jakož i na stanovisko právní teorie (DROBNÍK, J., DVORÁK, P. Lesní zákon. Komentár. 
Praha: Wolters Kluwer CR, 2010, s. 9: „Řešení pochybností … není založeno na volné úvaze 
orgánu státní správy lesů… Rozhodování v pochybnostech o tom, zda jde o pozemky určené 
k plnění funkcí lesa, je poměrně obtížné a v řízení, které mu předchází, je třeba vždy posoudit 
konkrétní okolnosti daného případu. Orgán státní správy lesů musí posoudit nejen faktický stav 
pozemku, o kterém se rozhoduje, ale také okolnost, zda k výslednému stavu došlo legálně, či 
nikoliv.“) Při posuzování skutečného stavu je pak na místě rozlišovat mezi pozemky bez lesního 
porostu (např. u pozemku zastavěných), které fakticky mohou naplnit pouze znaky tzv. jiného 
pozemku podle § 3 odst. 1 písm. b) lesního zákona, a pozemků s lesními porosty, u kterých přichází 
v úvahu příslušnost mezi tzv. lesní pozemky ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) téhož zákona. V případě 
tzv. jiných pozemků je namístě nejprve zjistit, zda posuzovaný pozemek není součástí 
zemědělského půdního fondu. Pokud by tomu tak bylo, je další posuzování nadbytečné, neboť 
takový pozemek nelze za pozemek určený k plnění funkcí lesu považovat. V opačném případě je 
pak na místě posoudit, zda pozemek souvisí s lesem nebo slouží plnění funkcí lesa, když jedině 
závěr, že pozemek s lesem souvisí nebo plnění funkcí lesa slouží, může odůvodnit závěr 
orgánu státní správy lesů, že se o pozemek určený k pnění funkcí lesů jedná. Tento 
rozhodovací algoritmus odpovídá jak judikatorním závěrům (rozsudek Nejvyššího správního soudu 
ze dne 18.12.2009 č.j. 5 As 94/2008-44: „lesní zákon zahrnul mezi pozemky určené k plnění funkcí 
lesa i tzv. „jiné pozemky“ [§ 3 odst. 1 písm. b) lesního zákona]. Tato kategorie je zde příkladným 
výčtem popsána, přičemž je stanoveno, že pozemky lze podle tohoto ustanovení lesního zákona 
kvalifikovat jako pozemky určené k plnění funkcí lesa za podmínky, že takové pozemky nejsou 
součástí zemědělského půdního fondu a zároveň s lesem souvisejí či slouží lesnímu hospodářství.“, 
tak i názorům právní teorie (DROBNÍK, J., DVOŘÁK, P. Lesní zákon. Komentář. Praha: Wolters 
Kluwer CR, 2010, s. 9: „Rozhodování o pochybnostech bude proto snazší u pozemků uvedených 
v odst.1 písm. b), u nichž nepůjde o změnu druhu pozemku a kde bude zpravidla stačit zjištění 
(v případě pochybností postupem podle § 1 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb.), že nejsou součástí 
zemědělského půdního fondu a slouží plnění funkcí lesa.“  V případě tzv. lesních pozemků musí být 
zkoumáno především to, zda pozemek zcela nebo zčásti fakticky odpovídá některému ze znaků 
uvedených v taxativním výčtu obsaženém v § 3 odst. písm. a) lesního zákona, tj. zda jde 
o pozemek s lesním porostem, či o plochu, na níž byl lesní porost odstraněn za účelem obnovy, či 
o lesní průsek, nebo o nezpevněnou lesní cesty ne širší, než 4 m, popř. o pozemek, na němž byl 
lesní porost dočasně odstraněn na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesu podle § 13 odst. 1 
lesního zákona. Tam, kde budou na pozemku rostlinné porosty zjištěny, je namístě posoudit, zda 
jde o lesní porosty ve smyslu § 2 písm. c) lesního zákona, tj. zda jde o „stromy a keře lesních 
dřevin, které v daných podmínkách plní funkce lesa“, a zejména zda jde o pozemky, které jsou 
nebo mají být lesnicky obhospodařovány, což vyplývá z opakovaně citovaného rozsudku 
Nejvyššího správního soudu ze dne 18.12.2009 c.j. 5 As 94/2008-44 („Ustanovení § 3 odst. 1 
lesního zákona stanoví, které pozemky jsou určeny k plnění funkcí lesa. V první řadě jde o „lesní 
pozemky“ [§ 3 odst. 1 písm. a) lesního zákona]. Takové pozemky jsou nebo mají být lesnicky 
obhospodařovány.“) Lze si totiž nepochybně představit stav, kdy se na pozemku budou lesní 
porosty nacházet, budou plnit funkce lesa a presto o pozemky určené k plnění funkcí lesa nepůjde 
(např. u městských či zámeckých parků). 

5. Popsaný rozhodovací algoritmus měl být použit i při posouzení charakteru pozemků p.č. 158/2, 
158/3, 159/2, 160/4, 160/5 a 160/9 v katastrálním území Ráby při tvorbě návrhu ÚP Ráby. Bylo tedy 
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nezbytné posoudit jejich aktuální stav a zabývat se i tím, zda tento stav vznikl legálně či nikoliv. 
Přitom by bylo zjištěno následující: 
a) Pozemky p.č. 158/2, 158/3, 159/2, 160/4, 160/5 a 160/9 v katastrálním území Ráby jsou 

dlouhodobě součástí oploceného areálu kolem budov č.p. 38, č.p. 58 a č.p. 151 v k.ú. Ráby a 
nejsou dlouhodobě veřejně přístupné; oplocení areálu bylo zřízeno v souladu s tehdejšími 
právními předpisy nejpozději v roce 1965 bez jakékoliv souvislosti s hospodařením v lese. 

b) Jakkoliv je katastrální zařazení dotčených pozemků nerozhodné, je ze způsobu využití 
evidovaného v katastru nemovitostí zřejmé, že pozemky p.č. 158/2, 158/3, 159/2, 160/4, 160/5 
a 160/9 v katastrálním území Ráby dlouhodobě nejsou a ani nemají být využívány k lesnímu 
hospodářství, neboť jako způsob využití je u všech dotčených pozemků uvedeno „sportoviště a 
rekreační plocha“. 

c) U pozemku p.č. 158/3, 159/2 a 160/9 v katastrálním území Ráby připadá v úvahu nejvýše jejich 
posouzení jako tzv. ostatních pozemků, neboť znaky uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) lesního 
zákona v jejich případě zcela absentují. Dle Protokolu o provedení důkazu ohledáním 
pořízeného Magistrátem města Pardubice dne 17.3.2014 je p. c. 159/2 v k. ú. Ráby 
„charakterem zpevněná plocha, z vetší části asfaltovaná, menší část beton, zbytek kamenina“, 
pozemek p. c. 158/3 pak „pozemek má charakter ostatní plochy, z větší části zpevněné – asfalt, 
dlažba, beton, tvoří jedinou přístupovou cestu k objektu na st. p. 48/2“ a pozemek p. č. 160/9 
v k. ú. Ráby „úzký pozemek, vzniklý zaměřením plotu, nachází se na něm 1 kanalizační šachta 
a rozvaděč elektřiny, nachází se zde též několik lesních dřevin.“  Pozemky p.č. 159/2 a 158/3 
v k. ú. Ráby jsou využívány jako přístupové cesty k budovám uvnitř areálu. Za těchto okolností 
je nepochybné, že předmětné pozemky nesouvisí s lesem, ani neslouží lesnímu hospodářství. 

d) U pozemku p.č. 158/2, 160/4 a 160/5 v katastrálním území Ráby se na části nacházejí porosty 
lesních dřevin. Dle Protokolu o provedení důkazu ohledáním pořízeného Magistrátem města 
Pardubice dne 17.3.2014 je pozemek p. č. 158/2 v k. ú. Ráby „v severní části je část bez 
porostu lesních dřevin, v současné době užíván jako hřiště. Zbytek je porostlý porostem lesních 
dřevin, který tvoří vetší (převážnou jeho část. Ve východní části se nachází dřevník.“, pozemek 
p. c. 160/5 v k.ú. Ráby „z větší části porostlý porostem lesních dřevin, nachází se v něm zděný 
objekt (chlívek)“ a pozemek p. c. 160/4 v k.ú. Ráby je „z východní strany bez lesních dřevin, 
západní část částečně porostlá lesními dřevinami, zbytek též bez porostu. Viditelné kanalizační 
šachty, septik.“ Lze konstatovat, že ty části označených pozemků, které jsou bez lesních 
porostů, nepochybně nevznikly odstraněním porostu za účelem obnovy nebo na základě 
rozhodnutí orgánu státní správy lesů podle § 13 odst. 1 lesního zákona, ani nejde o lesní 
průseky či o nezpevněné lesní cesty ne širší, než 4 m. Pokud jde o části s dřevinnými porosty, 
není v tomto posouzení možno komplexně zhodnotit, zda vůbec, popř. v jakém rozsahu tyto 
dřevinné porosty plní jednotlivé funkce lesa (a zda jsou tedy vůbec lesními porosty) – základ 
takového hodnocení má mimoprávní povahu a je třeba jej provést s využitím poznatku 
lesnických věd. I bez takového hodnocení je však zřejmé, že označené pozemky jsou 
dlouhodobě využívány jako neveřejné sportoviště a rekreační plochy sloužící potřebám celého 
uzavřeného areálu, nikoliv k lesní výrobě. To znamená, že porosty na nich rostoucí neplní 
funkce produkční prakticky vůbec a funkci rekreační z důvodu veřejné nepřístupnosti plní 
významně omezeně (v případě pozemku p.č. 160/4 v k.ú. Ráby je vysoce pravděpodobné že 
funkce lesa neplní vůbec), zejména je však z popsané skutečnosti zřejmé, že předmětné 
pozemky dlouhodobě nejsou a ani nemají být lesnicky obhospodařovány v intencích 
rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18.12.2009 c.j. 5 As 94/2008-44, nýbrž jsou a 
mají být obhospodařovány jako parková zeleň, tj. způsobem typickým pro správu (tj. údržbu a 
obnovu) dřevin rostoucích mimo les. 

e) Je tedy i s ohledem na popsané skutečnosti vyloučeno, aby kterýkoliv z dotčených pozemků byl 
považován za tzv. jiný pozemek ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) lesního zákona, neboť podle 
tohoto ustanovení mohou být zastavěné stavební pozemky pozemkem určeným k plnění funkcí 
lesa pouze v případě, že jde o lesní pastviny či políčka pro zvěř. Dotčené pozemky (jako 
pozemky tvořící součást oploceného areálu zastavěného obytnými stavbami), ovšem charakter 
lesních pastvin či políček pro zvěř nemají a díky oplocení ani mít nemohou. To, že dotčené 
pozemky jsou zastavěnými stavebními pozemky dle § 2 odst. 1 písm. c) stavebního zákona 
současně vylučuje i možnost považovat je za lesní pozemky ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) 
lesního zákona, neboť u zastavěných stavebních pozemků není pochyb o tom, že nejsou a 
nemají být lesnicky obhospodařovány (viz písm. d) shora). Jak bylo zmíněno, jsou zastavěné 
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stavební pozemky nacházející mimo intravilán obce ex lege součástí zastavěného území obce 
(§ 58 odst. 2 písm. a) stavebního zákona). 

Popsané posouzení nebylo při pořizování návrhu ÚP Ráby provedeno, když pořizovatel územního 
plánu účelově vycházel nikoliv ze stavu skutečného, nýbrž ze stavu administrativního (katastrálního). 

6. Již z důvodů uvedených v bodech 4 a 5 tohoto doplnění námitek nemohou pozemky p.č. 158/2, 
158/3, 159/2, 160/4, 160/5 a 160/9 v katastrálním území Ráby vůbec plnit funkci biocentra, 
neboť je zřejmé, že se na nich vůbec nevyskytují „biotopy nebo soubory biotopů v krajině, 
které svým stavem a velikostí umožňují trvalou existenci přirozeného či pozměněného, 
avšak přírodě blízkého ekosystému“, jak v návaznosti na ustanovení § 3 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v ustanovení § 1 písm. a) požaduje vyhláška č. 395/1992 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění. Stromová vegetace vyskytující se na části pozemku p.c. 158/2, 
160/4 a 160/5 v katastrálním území Ráby svým stavem, ani velikostí neumožňuje trvalou existenci 
ani přirozeného, ani přírodě blízkého ekosystému, neboť její výskyt nemění nic na tom, že jde 
o sportoviště a rekreační plochy; umístění této vegetace uvnitř oploceného areálu navíc 
znemožňuje migraci podstatné části živočichů.  

7.  Ing. Petr Mlejnek zásadně nesouhlasí s předpokládaným zaslepením účelové komunikace vedoucí 
po pozemku p. č. 161/3 podél pozemku p. č. 160/1 v k. ú. Ráby. V platném územním plánu obce 
Ráby je v souladu s potřebami racionální dopravní obslužnosti předpokládáno protažení 
komunikace podle pozemku p.č. 160/1 a její napojení na místní komunikaci na pozemku p.č. č. 
358/1 v katastrální území Ráby ve vlastnictví obce Ráby. Stav podle stávajícího ÚP Ráby odpovídá 
i stavu skutečnému. Návrh ÚP Ráby plochu dopravní infrastruktury pod pozemkem p.č. 161/3 v 
katastrálním území Ráby směrem k obci přerušuje. To je v rozporu s ustanovením § 19 odst. 1 
zákona c. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, zaručujícím každému právo 
obecného užívání předmětné komunikace. Návrhem ÚP Ráby je existující účelová komunikace na 
pozemku p. č. 161/3 v katastrálním území Ráby trvale znehodnocena. Právě s tímto vědomím 
existence práva jejího obecného užívání ovšem noví vlastníci pozemky na trase předmětné 
komunikace nabývali. Plocha dopravní infrastruktury pod pozemkem p.č. 161/3 v katastrálním 
území Ráby byla jako stabilizovaná plocha obslužné komunikace uvedena ve IV. změně územního 
plánu z roku 2000, dále v V. změně ÚP z roku 2002 a v VI. změně ÚP z roku 2008. Ing. Petr 
Mlejnek z uvedených důvodů požaduje, aby návrh ÚP Ráby tento stav respektoval a 
zachoval a aby tedy i v ÚP Ráby byly plochou dopravní infrastruktury propojeny komunikace 
p. č. 161/3 a 358/1.  
 

III. 
8. V souladu s uvedenými skutečnostmi Ing. Petr Mlejnek a společnost KAM NA PARDUBICKU 

s.r.o. požadují, aby celé území dotčené námitkou bylo v novém ÚP Ráby ponecháno ve 
stejném režimu, jako podle dosavadního územního plánu, tj. aby i nadále zůstalo 
zastavitelnou plochou „občanské vybavenosti a podnikatelských aktivit“ (OM), jež je 
dlouhodobě urbanizovaným a zastavěným územím obce, bez jakýchkoli prvků ÚSES. 

 
Návrh rozhodnutí 
 
Doplnění námitek se bere na vědomí, požadavek se zamítá 
Odůvodnění: 
Pořizovatel bere na vědomí oznámení JUDr. Ing. Martina Flora, Dr., advokáta, že převzal zastupování 
Ing. Petra Mlejnka a společnosti KAM NA PARDUBICKU s.r.o. a potvrzení platnosti jimi podaných 
námitek. 
Všechny podané námitky byly dle platné legislativy přijaty a následně v souladu se zákonem 
vyhodnoceny (§ 51 odst. 1 a § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění). Doslovné znění 
všech podaných námitek je uvedeno výše v tomto návrhu rozhodnutí. 
Obsah oznámení je shodný s podanými námitkami. 
K bodům 3. – 5.: tyto jsou již vyhodnoceny výše u podaných námitek dne 20.3.2014, 9.4.2014, 
15.5.2014 a 20.5.2014. Doplňující argumenty patří do řízení v pochybnostech dle § 3 odst. 3 zákona č. 
289/1995 Sb., který vede orgán státní správy lesů, o který požádala společnost KAM NA PARDUBICKU 
s.r.o., zastoupena panem Šormem. 
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Rozhodnutí v pochybnostech, zda lesní pozemky jsou, nebo nejsou lesními pozemky, nespadá do 
kompetence územního plánování.  Uvedené řízení bylo vedeno Magistrátem města Pardubic, odborem 
životního prostředí jako orgánem státní správy lesů a ten vydal rozhodnutí ze dne 26.5.2014. Znění 
rozhodnutí je uvedeno u podané námitky dne 20.5.2014 (viz výše). K rozhodnutí podal pan Šorm 
odvolání, které nyní řeší Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako 
orgán státní správy lesů. 
Vyjádření dotčeného orgánu (KrÚ Pk /OŽPZ) ohledně lesních pozemků v areálu Lovčího zámečku je 
uvedeno výše u podané námitky ze dne 15.5.2014. 
K bodu 6. ještě pro úplnost uvádíme vyjádření dotčeného orgánu (krÚ Pk/OŽPZ) z hlediska ochrany 
přírody, ohledně vymezených prvků ÚSES, resp. regionálního biocentra: 
Vyjádření orgánu ochrany přírody k námitkám proti návrhu územního plánu obce Ráby - podané 
JUDr. Ing. M. Florou, který zastupuje Ing. Mlejnka 
Námitky se týkají stávajícího umístění části regionálního biocentra ÚSES č. 1758 na oplocených 
pozemcích v okolí tzv. Perníkové chaloupky. Požadují dotčené pozemky z plochy regionálního 
biocentra ÚSES vyřadit. 
Z hlediska zvláště chráněných území, přírodních parků, regionálního a nadregionálního ÚSES, 
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, které jsou v kompetenci Krajského úřadu 
Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody a krajiny, není možno s námitkami souhlasit a trváme na 
návrhu stávajícího umístění části regionálního biocentra ÚSES č. 1758 na oplocených pozemcích 
v okolí tzv. Perníkové chaloupky. 
Důvodem tohoto stanoviska je fakt, že přestože jsou pozemky oplocené, jsou nedílnou a funkční 
součástí stávajícího regionálního biocentra ÚSES, které je stanoveno i na okolních lesních pozemcích. 
To, zda jsou uvnitř areálu, nenarušuje jejich biologické a ekostabilizační funkce do té míry, aby bylo 
nutno je z biocentra vyřadit. Plynule svými porosty vzrostlých dřevin, vegetací a půdním povrchem 
(mimo v současnosti zpevněné a již zastavěné plochy) navazují na okolní les a umožňují existenci flóry 
a fauny stejně, jako v okolí mimo oplocený areál. Návrh ÚP nijak nenarušuje stávající využití těchto 
pozemků majitelem a dokonce umožňuje instalaci drobných prvků (ne rozsáhlých staveb) v areálu, aby 
bylo možno využít rekreační potenciál plochy. 
K bodu 7.: odůvodnění zamítnutí požadavku je vysvětleno u podané námitky ze dne 15.5.2014 (kapitola 
k další účelové argumentaci). 
K bodu 8.: Požadavku, aby oblast Lovčího zámečku zůstala zastavitelnou plochou i nadále, nelze 
vyhovět. Nejen z důvodů již dříve popsaných, ale hlavně z důvodu toho, že pojem zastavěné území 
není automaticky zastavitelná plocha. Jako zastavitelná plocha by musela být vymezena, a to opět se 
souhlasem dotčeného orgánu (postup byl uveden u podané námitky ze dne 20.3.2014). I v případě 
záměru zastavit v zastavěném území lesní pozemek, je nutný souhlas dotčeného orgánu. V platném 
ÚPSÚ je areál Lovčího zámečku uvnitř celého RBC 1758 a nikoliv mimo něj, jak se uvádí v námitce 
(dobře patrno u změny V. ÚPSÚ – námitka ze dne 15,5,2014). 

 
Poučení:  
 
Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat ani podat rozklad (§ 172 odst. 5 zák. č. 500/2004 Sb., 
v platném znění) 
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Stanoviska DO k návrhu rozhodnutí o námitkách k ÚP Ráby 
 

Dotčený orgán                         Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

1. 
ČR - Státní energetická 
inspekce, náměstí Republiky 
12, 530 02 Pardubice  

25.8.2014 

Stanovisko ČR – Státní energetické inspekce, územního inspektorátu 
pro Královéhradecký a Pardubický kraj v Hradci Králové, k návrhu na 
rozhodnutí o námitce k ÚPO Ráby. 

Po seznámení se s podklady sděluje Státní energetická inspekce, 
Územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj jako 
dotčený správní úřad ve smyslu § 94 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., 
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 13 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, v platném znění ve spojení s § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, že s návrhem rozhodnutí o námitkách a 
vyhodnocení připomínek k ÚPO souhlasí. 

Námitky (1 – 5) podané k návrhu ÚPO se nedotýkají námi 
chráněných zájmů. Z tohoto důvodu nemáme ani připomínky 
k návrhu rozhodnutí o námitkách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

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

29.8.2014 

Projednávaný druh dokumentace: Návrh ÚP Ráby z hlediska 
návrhu rozhodnutí o podaných námitkách 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán dle 
ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen“zákon o PO“), a dle ustanovení § 10 odst. 6 
zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil 
výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 11.6.2014 a k této 
vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle 
ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů   

souhlasné koordinované závazné stanovisko 

 

 

 

 

 

 

 
 

- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace 
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3. 
Krajská hygienická stanice, 
U Divadala 828, 530 02 
Pardubice 

13.8.2014 

Dne 31.7.2014 byla na Krajskou hygienickou stanici Pardubického 
kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen KHS) doručena žádost 
Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta, Štrossova 
44, Pardubice o vyjádření k návrhu rozhodnutí o podaných námitkách 
k návrhu územního plánu obce Ráby. 
KHS se k návrhu územního plánu obce Ráby vyjádřila stanoviskem 
s č.j. KHSPA 16000/2012/HOK-Pce ze dne 16.10.2012 bez 
podmínek. 
Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví KHS 
konstatuje, že předmětnými námitkami připomínkami nejsou dotčeny 
zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví.  

 
 
 
 
 
 
 
 

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

4. 
Státní veterinární správa, 
Husova 1747, 530 03 
Pardubice 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

5. 
Krajský úřad, Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice 
- odbor kultury a památkové 
péče 

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

6. 
Krajský úřad, Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice 
- odbor životního prostředí a 

zemědělství 

28.8.2014  

Stanovisko dotčených orgánů státní správy ve smyslu ust. § 53 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Pardubického kraje k akci: “Návrh rozhodnutí o podaných 
námitkách k návrhu Územního plánu Ráby.“ 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard Pinkas) 

Podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. w) zákona č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů v platném 
znění a souvisejících předpisů orgán ochrany ovzduší Krajského 
úřadu Pardubického kraje s předloženým návrhem rozhodnutí 
souhlasí. 

Orgán ochrany přírody (zpracovatel Mgr. Radka Plívová) 

Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany přírody, z hlediska 
zájmů jemu svěřených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění, nemá námitek proti tomuto návrhu 
rozhodnutí o námitkách. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace  
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Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. 
Milan Boukal, Ph.D.) 

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, v platném znění, není námitek proti “Návrhu 
rozhodnutí o podaných námitkách k návrhu Územního plánu Ráby.“ 

Orgán státní správy lesů (zpracovatel ing. Jana Klapková): 

Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) č. 289/1995 Sb., o lesích a 
o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
nemáme zásadní připomínky k Návrhu rozhodnutí o podaných 
námitkách k návrhu Územního plánu Ráby. 

 
 

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

 

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

7. 
Krajský úřad Pk, Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice 
- odbor dopravy a silničního 
hospodářství 

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

8. 
Magistrát Pardubice 
- odbor dopravy 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

9. 
Magistrát Pardubice 
- odbor správních agend, úsek 
památkové péče 

29.8.2014 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové 
péče, jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče, 
k žádosti Magistrátu města Pardubic, OHA-ÚUP, čj. MmP 
45933/2014 ze dne 31.7.2014, o vyjádření podle §53 odst.1 
stavebního zákona k podaným námitkám účastníka KAM NA 
PARDUBICKU s.r.o., Ráby 38, k řízení o návrhu územního plánu 
Moravany, sděluje toto stanovisko:  

Orgán státní památkové péče uplatnil k návrhu zadání územního 
plánu své stanovisko čj. MmP 71261/2011 ze dne 24.12.2011 a 
následně připomínky ke společnému jednání stanoviskem čj. MmP 
57134/2012 ze dne 29.10.2012, doplněné připomínkami k podaným 
námitkám stanoviskem čj. MmP 14770/2013 ze dne 2.4.2013. Po 
posouzení upraveného návrhu územního,plánu datovaného 12/2013 
konstatoval, že uplatněné připomínky jsou v textové části a 
odůvodnění územního plánu zapracovány, a proto nemá z hlediska 
státní památkové péče další připomínky. 

Námitky výše uvedeného účastníka řízení se týkají nesouhlasu 
s funkčním vymezením pozemků v areálu bývalého Lovčího zámečku 
situovaného v tzv. lesoparku pod jižním úpatím Kunětické hory. Areál 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace 
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není nemovitou kulturní památkou zapsanou v ústředním seznamu 
kulturních památek ČR a námitky se svým obsahem nedotýkají 
zájmů státní památkové péče uplatňovaných na území ochranného 
pásma státního hradu Kunětická hora. 

10. 
Magistrát Pardubice 
- odbor životního prostředí 

22.8.2014  

Společné vyjádření odboru životního prostředí k návrhu 
Územního plánu Ráby k návrhu rozhodnutí o podaných 
námitkách. 

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

Oddělení ochrany přírody: 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění platí naše původní vyjádření k návrhu ÚP Ráby pod 
č.j. OŽP/1203/2014/Ves ze dne 22.1.2014. 

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme k návrhu 
rozhodnutí o podaných námitkách žádné připomínky. 

V Z hlediska zák.č.334/1992Sb. o ochraně ZPF v platném znění je 
kompetentní dle § 17a) písm. a) zákona krajský úřad.  

Oddělení vodního hospodářství: 
Z vodohospodářského hlediska nemáme zásadních připomínek. 

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

 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

 
 
 

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

11. 
Ministerstvo dopravy ČR, 
odbor dopravní politiky, 
mezinárodních vztahů a 
životního prostředí, nábřeží L. 
Svobody 12/22, 110 15 Praha  

 
 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

12. 
Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, odbor surovinové 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
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politiky, Na Františku 32, 
110 15 Praha 1  

13. 
Ministerstvo vnitra ČR,  
Odbor správy majetku  
P.O.BOX 21/OSM, 170 34 
Praha 7 

 
 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

14. 
Ministerstvo zdravotnictví, 
Odbor investičního rozvoje, 
Palackého nám. 4, 128 01 
Praha   

 
 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

15. 
Ministerstvo životního 
prostředí, 
odbor výkonu státní správy,  
Resslova 1229/2a,  

500 02 Hradec Králové  

 
 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

16. 
Státní pozemkový úřad, 
oddělení správy 
vodohospodářských děl,  
Husinecká 1024/11a,  

130 00 Praha 3 

29.8.2014 

Vyjádření k projednání návrhu rozhodnutí a návrhu vyhodnocení 
podaných námitek územního plánu Ráby 
Dne 31.7.2014 jsme obdrželi žádost o stanovisko k návrhu 
rozhodnutí o podaných námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 
pro výše uvedený územní plán. 
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 
Projednávané námitky se netýkají zájmů SPÚ – OSVD a z tohoto 
důvodu nemáme k vydání rozhodnutí námitek. 

 

 

 
 

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

17. 
Obvodní báňský úřad 
v Trutnově,  
pracoviště HK, Wonkova 1142, 
500 02 Hradec Králové 

4.8.2014 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického obdržel Vaši žádost „o stanovisko k návrhu Územního 
plánu Ráby z hlediska návrhu rozhodnutí o podaných námitkách dle 
§ 53 odst. 1 stavebního zákona v platném znění“.  

Jak jsme v předcházejících etapách řízení, ve věci Územního plánu 
Ráby uvedli, (podle kapitoly 1. „Vymezení zastavěného území“, 
kapitoly (2) Vámi vystavené dokumnetace „ÚP RÁBY – Upravený 
návrh“) „Řešené území je vymezeno správním územím obce Ráby, 
které tvoří katastrální území ERáby o celkové rozloze 237,00 ha“. 

Vzhledem k tomu, že na katastrálním území Ráby není podle námi 
vedené evidence, stanoven žádný dobývací prostor, nemá Obvodní 
báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického 
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k vystavené dokumentaci na internetové adrese žádné připomínky. 
Z výše uvedeného důvodu tedy nemá aní žádné připomínky k Vámi 
vypracovanému návrhu rozhodnutí o podaných námitkách, dle § 53 
odst. 1 stavebního zákona v platném znění k návrhu Územního plánu 
Ráby, protože se námitky netýkají věcí, ke kterým je zdejší úřad 
správním orgánem věcně příslušným o nich jednat a rozhodovat (§10 
zákon č. 500/2004 Sb.,správní řád, ve znění pozdějších předpisů).  

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

18. Ministerstvo obrany ČR, 
Agentura hospodaření 
s nemovitým majetkem,  
Teplého 1899,  
530 02 Pardubice  

28.8.2014 

Věc: „Vyhodnocení námitek v rámci opakovaného veřejného 
projednání návrhu ÚP Ráby“ 

Jako dotčený orgán státní správy na základě zák. č. 2221999 Sb. 
o zajišťování obrany České republiky, vydává Česká republika – 
Ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření 
ministra obrany ze dne 4. července 2014 a ve smyslu § 7, odst. 2 
zákona č. 219/200 Sb. ředitel odboru územní správy majetku 
Pardubice. Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Ing. 
Slavomil Mareš, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice, 
v souladu s § 175 zák. č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona), 
následující stanovisko: 

K předloženému vyhodnocení nemáme připomínek.  

 

 

 

 

 

 

 

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

   

Úřad územního plánování                                 Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

1. 
Krajský úřad, Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice 
- odbor rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu – 
odd. ÚP 

22.8.2014 

Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu 
Ráby 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu (dále jen krajský úřad) obdržel dne 
31. 7. 2014 žádost o vydání stanoviska k návrhu rozhodnutí 
o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
Územního plánu Ráby. 

Krajský úřad dle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, uplatňuje jako nadřízený orgán následující stanovisko. 

Předložený návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Ráby není 
v rozporu s politikou územního rozvoje, není v rozporu se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu či 
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stanovenými zásadami, úkoly a záměry, které vyplývají ze zásad 
územního rozvoje a nemá vliv na koordinaci širších územních vztahů. 

doplnění projednávané dokumentace 
 

 
 

Zpracoval dne 3.9.2014 Magistrát města Pardubic, jako pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Ráby v souladu s § 53 odst. 1 zák.č. 
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
 
 

………………………..                   ……………………………… 
  pořizovatel                 určený zastupitel 

Zdeňka Morchová, starostka 
 
 

 
16 vyhodnocení připomínek 

 
V průběhu celého pořizování bylo podáno 8 připomínek v rámci společného projednání, jejich vyhodnocení je uvedeno v tabulce. 
 

  Ostatní Připomínka, námitka (doslovný přepis)      Vyhodnocení 

1. 
Ing. Jitka Janušková 
Ráby 19,  
533 52 staré Hradiště 

17.1.2013 

Žádáme, aby nový územní plán zohlednil již vybudované 
inženýrské sítě v lokalitě Z4. Kolaudace elektrorozvodů a plynovodu 
proběhla 18.12.2012. Vodovod je rovněž zrealizovaný, kolaudace 
bude dokonce června 2013. 
Dále žádáme, aby v územním plánu bylo uvedeno, že v Podhůří, 
v lokalitě Z4 a v části zahrádkářské kolonie bude (dle schválené a 
zaregistrované studie ze dne 8.8.2011) kanalizace takto: dešťová 
voda bude vsakována systémovým zasakováním na stavebním 
pozemku jednoho každého RD. likvidace odpadních vod bude 
dočasně řešena, do doby zkapacitnění centrální ČOV, 
prostřednictvím vyvážecích jímek.   
V rámci RD bude provedena stavební příprava pro systém 
kanalizace, která bude dokončena po navýšení kapacita ČOV. 
(viz. přiložená kopie zastavovací studie, str. 5) 
Až obec kanalizaci v této lokalitě vybuduje, tak se rodinné domky 
na ČOV napojí. 

- návrh ÚP je ohledně inženýrských sítí 
dán do souladu se skutečným stavem, 
tzn. dle provedené kolaudace 

 
- po konzultaci s dotčeným orgánem lze 
připomínce vyhovět, projektant proto 
upravil v textové části u jednotlivých 
zastavitelných ploch specifickou 
podmínku dle schválené územní studie 
„Ráby – lokalita Podhůří – západ“ 
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2. 
Josef Klymčiw 
Karla Čapka 317, 533 13 
Řečany nad Labem 

17.1.2013 

Žádám, aby do nového územního plánu obce Ráby byly zahrnuty 
podmínky pro odkanalizování Podhůří, dle schválené zastavovací 
studie ze dne 8.8.2011. 
Vlastním pozemek p.č. 48/9 v k.ú. Ráby a dle této studie mohu mít 
budoucí rodinný dům odkanalizovaný oddílnou kanalizací. 
Dešťová voda bude vsakována systémovým zasakováním na 
stavebním pozemku, ostatní vody budou svedeny do žumpy. 
Až obec kanalizaci v této lokalitě vybuduje, tak se se na ni 
přepojíme. 

- po konzultaci s dotčeným orgánem lze 
připomínce vyhovět, projektant proto 
upraví v textové části u jednotlivých 
zastavitelných ploch specifickou 
podmínku dle schválené územní studie 
„Ráby – lokalita Podhůří – západ“ 

3. 
Ing. Daniel Kuneš 
Na Občinách 1809,  
500 09 Hradec Králové 

22.1.2013 

Lokalita Z4: 
Dne 8.8.2011 byla na odboru hlavního architekta MM 
zaregistrovaná studie na zástavbu pozemků rodinnými domky (dále 
jen RD) „Ráby – lokalita Podhůří západ“. 
Do návrhu ÚP nebyly zahrnuty schválené RD na pozemku p.č. 
48/3, 48/25, 38/66, 38/49 a 2 RD na pozemku p.č. 38/51, vše v k.ú. 
Ráby. 
Žádám, aby tato lokalita nebyla v ÚP vedena jako smíšená obytná 
rekreační, ale jako bydlení v RD městské a příměstské. Tudíž 
lokalita Z4 musí být rozšířena o tyto pozemky, dle výše uvedené 
studie. 

 
 
 
 

V současné době se dokončuje 1. etapa komunikace v lokalitě Z4 a 
následně bude 2. etapa, která propojí lokalitu Z4 s pozemky, které 
na ni navazují. Z ÚP není patrné propojení lokality Z4 komunikací 
s dalšími pozemky dle schválené a zaregistrované studie. 
Lokalita Z4 má již vybudované inž.sítě – vodovod, elektrorozvody, 
plynovod. V územním plánu se píše, jak by mělo být, ale záměr je 
již zrealizovaný. 
ÚP řeší budoucnost odkanalizování Podhůří a to provedením nové 
kanalizace v délce cca 1,5 km s napojením na ČOV. 
Požaduji, aby ÚP zohlednil v Podhůří obce v současné době dle 
schválené zastavovací studie a to oddílnou. Likvidace odpadních 
vod bude dočasně řešena, do doby zkapacitnění centrální ČOV, 
prostřednictvím vyvážených jímek. 
V rámci RD bude provedena stavební příprava pro systém 

 
 
 
 

- pozemky p.č. 48/3, 38/66, 38/49 a 38/51 
jsou součástí zastavěného území a jsou 
vedeny jako plocha se způsobem využití 
SV – plochy smíšené obytné – 
venkovské; dle stanoviska dotčeného 
orgánu lze v daném  ochranném pásmu 
NKP státního hradu Kunětická Hora 
povolit pouze zástavbu venkovského 
charakteru (přízemní domy, event. obytné 
podkroví – objekty nízkopodlažní) 

 
 

- podkladem pro zpracování návrhu ÚP je 
katastrální mapa (dělení pozemků 
vložené do katastru nemovitostí), 
v případě výstavby RD na pp.č. 
38/66,38/49 a 38/51 bude rozhodováno 
v souladu se schválenou územní studií 
„Ráby – lokalita Podhůří – západ“, tzn. 
příjezdová komunikace k RD bude mít 
šířku 5 m + chodník 1,5 m a zbývající 
prostor bude zeleň - do celkové šířky 
veřejného prostranství 10 m;  
totéž se týká inženýrských sítí (elektro, 
vodovod, plyn, kanalizace), které jsou 
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kanalizace, která bude dokončena po navýšení kapacity ČOV. 
Dešťová voda bude vsakována systémovým zasakováním na 
stavebním pozemku jednoho každého RD. 
Není možné očekávat, že v brzké době bude kanalizace v Podhůří 
obce Ráby někým postavena. Kdyby neexistovala jiná varianta 
odkanalizování, tak by se v budoucích letech výstavba RD v této 
lokalitě, „Podhůří“, nemohla skutečnit. 
Žádám, aby moje připomínky byly do předloženého návrhu ÚP 
zahrnuté.    

v návrhu ÚP dány do souladu s územní 
studií - dle již provedené kolaudace 

4. 
Jaroslav Skala 
Ráby č.p. 8, 
533 52 Staré Hradiště 
24.1.2013 

Podle navrženého nového územního plánu obce Ráby se 
v budoucnu předpokládá, že v Podhůří obce bude rozšířená místní 
komunikace ze současných 3 m na 4,5 m. Z toho vyplývá, že by 
v určité části bylo rozšíření komunikace na mých soukromých 
pozemcích. 
S tímto návrhem nesouhlasím. Pozemky k rozšíření komunikace 
neprodám. Větší šířka by zvýšila rychlost projíždějících aut a to zde 
není žádoucí, neboť zde provozujeme zemědělskou činnost 
s chovem koní. 

 
Územní plán rovněž nerespektuje schválenou a zaregistrovanou 
územní studii „Ráby- lokalita Podhůří západ“. Podle této studie 
mohou být dešťové vody vsakovány systémovým zasakováním na 
stavebním pozemku jednoho každého RD. likvidace odpadních vod 
bude dočasně řešena, do doby navýšení centrální ČOV, 
prostřednictvím vyvážecích jímek. 
V rámci RD bude provedena stavební příprava pro systém 
kanalizace, která bude dokončena po navýšení kapacity ČOV. Tyto 
údaje jsou citací výše zmíněné studie. 
Může se stát, že pozemky, které nabízím k prodeji a jsou umístěny 
v lokalitě Z4, v krátké době neprodám. Co by potom dělal 
potencionální kupec s pozemkem, na kterém by nemohl postavit 
dům! 
Kanalizace zde v současné době není a možná hodně dlouho 
nebude. Není v silách investora, aby tuto kanalizaci v délce 1,5 km 
realizoval. To by mělo být v zájmu obce, když v Podhůří vyrostou 
nové rodinné domy a obci se zvýší počet obyvatel. 
Žádám, aby moje připomínky byly do územního plánu zahrnuté.     

- z podané připomínky není jasné, které 
části lokality Podhůří se týká, avšak 
pokud se rozšíření komunikace týká 
lokality Podhůří – západ, musí být 
realizovaná zástavba v souladu se 
schválenou územní studií, tzn., že šířka 
veřejného prostranství bude 10 m, ve 
které bude umístěna komunikace šířky 
5 m + chodník o šířce 1,5 m a zbytek 
veřejná zeleň 

 
 

- po konzultaci s dotčeným orgánem lze 
připomínce vyhovět, projektant proto 
upraví v textové části u jednotlivých 
zastavitelných ploch specifickou 
podmínku dle schválené územní studie 
„Ráby – lokalita Podhůří – západ“ 
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5. 
RNDr. František Cvachovec 
Jírova čp. 2193/5,  
628 00 Brno – Lišeň 

5.2.2013 

Nesouhlasím s tím, aby v novém UP obce Ráby, na mém pozemku 
p.č. 500 a 16/3 v k.ú. Ráby, bylo území vyznačené v situaci jako DS 
– plochy dopravní infrastruktury silniční. 

 

Dále žádám, aby pozemek p.č. 38/47 byl evidován jako plocha 
bydlení v rodinných domech, městské a příměstské. 

- připomínce je vyhověno, projektant 
zařadí uvedené pozemky dle skutečného 
využívání (chybně vyznačeno jako DS) 

 

- nelze vyhovět;  na základě stanoviska 
dotčeného orgánu a následného jednání 
s tímto, z hlediska památkové péče, je 
nutné vymezit stávající zahrádkářskou 
kolonii jako plochu RZ – plochy rekreace 
– zahrádkářské osady (mimo domů čp. 7, 
8, 41, 154, 161, 169 a domu na pozemku 
stp.č. 330 a dále pozemků určených 
územní studií „Ráby – Podhůří – západ“ 
k výstavbě RD);  
ani vymezené zastavitelné plochy bydlení 
nebudou zařazeny jako bydlení 
v rodinných domech městské a 
příměstské, povoleno je pouze bydlení 
venkovského charakteru (nízkopodlažní 
zástavba) 

6. 
Incipiens holding s.r.o.,  
Washingtonova 1624/5,  
110 00 Praha 
19.2.2013 

Společnost je vlastníkem stavební parcely č. st. 93, pozemkové 
parcely parc. č. 48/2, pozemkové parcely č. 50/2 a dále budovy bez 
čísla popisného nebo evidenčního, stojí na stavební parcele č. st. 
93, vše v obci a katastrálním území Ráby, zapsané na listu 
vlastnictví č. 906, vedeného u Katastrálního úřadu pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracoviště Pardubice. 

Společnost Incipiens Holding s.r.o. tímto uplatňuje dle 
ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu u pořizovatele písemné 
připomínky. 

Vlastník výše uvedených nemovitostí uvádí, že nesouhlasí 
s koncepcí výše uvedeného územního plánu o vymezení 
biokoridoru z těchto důvodů. 

Dne 14.1.2002 vydal Magistrát města Pardubic, stavební úřad 
Štrossova 44, 530 21 Pardubice pod č.j.:ÚSO 1117/01/Neu, 
územní rozhodnutí, kterým bylo na shora uvedených pozemcích 
povoleno umístění stavby rodinného domu. 
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Dne 19.8.2002 vydal tentýž stavební úřad pod č.j.: T 27/02/Hl, na 
tuto stavbu stavební povolení. 

Shora uvedené územní rozhodnutí je stále platné a oba shora 
uvedené pozemky jsou tedy tímto závazným územně plánovacím 
podkladem určeny k výstavbě rodinného domu. To mimo jiné řeší i 
projektová dokumentace ověřená v územním a ve stavebním řízení, 
což je skutečnost, kterou návrh územního plánu Ráby nebere 
v úvahu. Pořizovatele i zpracovatele na existenci výše uvedeného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení upozorňujeme a 
požadujeme, aby byl návrh územního plánu v části, která řeší 
funkční využití stavební parcely č. 93 a pozemkové parcely č. 
48/2 v k.ú. Ráby, dán do souladu s těmito rozhodnutími. 

Dle návrhu projednávaného územního plánu je na pozemcích ve 
vlastnictví naší společnosti navržena trasa nadregionálního 
biokoridoru, označeného v hlavním výkresu jako NRBK K74 (dále 
jen „NRBK“). 

Nadregionální biokoridor obecně je v teorii územních systémů 
definován jako ekologicky významný segment krajiny, který 
umožňuje migraci organizmů a propojuje mezi sebou nadregionální 
biocentra. Jediné, co navrhovaná trasa NRBK splňuje, je to, že 
spojuje nadregionální biocentra, ale tu hlavní funkci, kterou je 
migrace organizmů, nepochybně neumožňuje, protože plánovaná 
trasa NRBK je v celé šíři přerušena veřejnou pozemní 
komunikací. Migraci organismů dále brání i zdvojené (pletivo + 
hustý porost) oplocení pozemkových parcel č. 48/2 a 50/2 
v k.ú. Ráby, ocelová vjezdová brána a na stavební parcele č. st. 
93 je v současnosti umístěna budova bez čísla popisného 
nebo evidenčního, a jde tedy o již zastavěnou plochu. 

Podle současně platného územního plánu obce Ráby lze na 
pozemcích ve vlastnictví naší společnosti umístit mj. stavbu 
rodinného domu, což potvrzuje ta skutečnost, že tato stavba byla 
příslušným stavebním úřadem povolena a naše společnost ji hodlá 
provést. Platné územní rozhodnutí je územně plánovací podklad, 
který je závazný a v procesu pořizování změn či nového územního 
plánu je nutné jej respektovat a vytvořit podmínky, aby mohlo být 
realizováno, resp. realizaci staveb jím povolených nebránit. 

V souvislosti s tím se naše společnost odvolává na obsah 

 
 
- vzhledem k tomu, že od roku 2002, kdy 
byla obě rozhodnutí vydána, do roku 2013 
nebyla zahájena jakákoliv výstavba na 
uvedených pozemcích, pozbyla obě 
rozhodnutí platnosti 

Uvedené pozemky se nacházejí dle 
platného ÚPSÚ Pod Kunětickou horou – 
k.ú. Ráby, v zastavěném území s funkční 
plochou využití – území individuální 
obytné zástavby. Toto zařazení bylo od 
prvního zpracování ÚPD chybné. Na 
stp.č. 93 je umístěna budova bez čísla 
popisného nebo evidenčního – 
zemědělská stavba, další 2 pozemky p.č. 
48/2 a 50/2 jsou vedeny jako trvalý travní 
porost. Jedná se o bývalou bažantnici, 
tedy chybně zařazeno do bydlení. 

Původní ÚPSÚ Pod Kunětickou horou 
schválila obec Ráby v roce 1995, 
následné změny a doplňky I. – III. v roce 
1998, změnu IV. v roce 2001, změnu V. 
v roce 2002 a poslední změna VI. byla 
schválena v roce 2009.  

V prosinci 2006 byl schválen ÚP VÚC 
Pardubického kraje, ve kterém byla 
navržena trasa nadregionálního 
biokoridoru K74. Ve změně VI. ÚPSÚ 
nebyla trasa NRBK K74 zakreslena – 
změna se týkala jiné lokality a na trasu 
ÚSES tedy nebylo nikým upozorněno. 
V roce 2010 byly schváleny Zásady 
územního rozvoje Pardubického kraje 
(ZÚR Pk), které trasu NRBK K74 
převzaly.  

V současné době obec ve spolupráci 
s MmP – OHA pořizuje nový ÚP Ráby, 
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rozsudku Krajského soudu V Hradci Králové č.j.: 30A 10/2012-
68, ze dne 31.5.2012. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhuji, aby byl 
navrhovaný územní plán upraven v rámci výše uvedených 
připomínek tak, aby zamýšlené výstavbě dle platného územního 
rozhodnutí nebránil. Požadujeme, aby trasa NRBK byla vedena 
přes jiné pozemky, které nejsou zastavěné a nejsou určené pro 
stavbu rodinného domu a jistě daleko lépe naplňují předpoklady 
funkčního NRBK.   

který musí být dle stavebního zákona se 
schválenou ZÚR Pk v souladu. Vzhledem 
k tomu, že trasa NRBK K74 vede 
částečně přes zastavěné území obce, řeší 
nový ÚP zpřesnění trasy uvedeného 
biokoridoru. Dne 9.7.2013 se konala 
schůzka s MŽP ČR, kde bylo dohodnuto, 
že trasa NRBK K74 bude vedena ve 
stejné trase, přerušena bude v místě 
zástavby, zastavěná část bude vedena 
jako plocha přestavby s navrženou 
regulací zástavby. Dále bude rozšířen 
lokální biokoridor směrem na východ 
území a při nejbližší pořizované změně 
ZÚR Pk bude prověřována možnost 
změny trasy NRBK K74. 

Projektant na základě vyhodnocení 
došlých požadavků provedl úpravu návrhu 
ÚP, předal jej pořizovateli, který zažádal 
KrÚ OŽPZ o nové stanovisko k řešení 
NRBK K74 

7. 
KAM NA PARDUBICKU s.r.o. 
Luděk Šorm, jednatel s.r.o. 
Ráby 38,  
533 52 Staré Hradiště 
21.2.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věc: připomínky k návrhu územního plánu RÁBY 

Na základě veřejné vyhlášky č.j. MmP 848/2013 žádáme jménem 
svým i na základě zplnomocnění ing. Petra Mlejnka, jenž je 
majitelem dotčených pozemků, provedení následujících úprav 
zveřejněného návrhu územního plánu obce Ráby: 

I. 

Posunutí hranice RBC 1758 Kuněticko mimo oplocený 
areál 

V návrhu územního plánu prochází hranice RBC středem areálu 
tzv. Lovčího zámečku (nyní využívaného jako Muzeum perníku 
v Perníkové chaloupce), který je již od poloviny minulého století 
oplocen). Toto oplocení prošlo kolaudačním rozhodnutím a je na 
mapě s návrhem územního plánu zobrazeno. Na lesní pozemky, 
nacházející se uvnitř oploceného areálu byl vydán souhlas státního 
orgánu s omezením plnění funkce lesa a bylo nám uloženo do 
konce roku 2017 zajistit jejich vynětí z PUPFL. Žádáme proto, aby 
hranice RBC 1758 Kuněticko byla posunuta k oplocení areálu, to 

 
 
 
 
 
 
 
- připomínce nelze vyhovět: 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny v platném 
znění (dále jen „zákon“) sdělujeme, že dle 
§ 77a odst. 3 písm. a) zákona je 
vymezení a hodnocení regionálního 
systému ekologické stability v kompetenci 
Krajského úřadu Pardubického kraje a dle 
§ 79 odst. 3 písm. a) zákona je vymezení 
a hodnocení nadregionálního systému 
ekologické stability v kompetenci MŽP 
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znamená na hranici mezi pozemky p. č. 158/2 a 158/1 v k.ú. Ráby. 

 

II. 

Rozšíření plochy občanského vybavení na celý oplocený 
areál 

V souladu s výše uvedeným rozhodnutím orgánu státní správy 
o budoucím vynětí lesních pozemků z PUPFL žádáme o rozšíření 
plochy občanského vybavení na celý oplocený areál. Konkrétně se 
jedná o pozemky p.č. 158/2, 158/3, 159/2, 160/4, 160/5 a 160/9 
v k.ú. Ráby, které tvoří s ostatními plochami občanského vybavení 
jeden funkční celek a jsou po desetiletí od okolí odděleny plotem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

Rozšíření plochy dopravní infrastruktury silniční 
(parkoviště) 

Jedním z největších problémů řešeného území je katastrofální 

ČR.  
ÚP musí být v souladu s nadřazenou ÚPD 

 
 

- připomínce nelze vyhovět na základě 
konzultace s DO - KrÚ – OŽPZ): 
Připomínka č. II je zdůvodněna 
požadavkem krajského úřadu na vynětí 
z PUPFL (rozhodnutí č.j. 41088-
2/2008/OŽPZ/OZE/Kp ze dne 18.9.2008). 
V této souvislosti uvádíme, že povinnost 
zajistit vynětí PUPFL byla sice panu 
Šormovi stanovena, ale vztahuje se 
k zastavěným a zpevněným plochám 
v areálu, které vznikly v minulosti a jsou 
stále vedeny jako lesní pozemky. Tato 
skutečnost se týká pozemku p.č. 158/3. 

Další pozemky (p.č. 158/2, 160/4, 
160/5 a 160/9) mají charakter lesa a z 
pohledu státní správy lesů není důvodné 
jejich vyjímání z PUPFL či začleňování do 
ploch občanského vybavení, naopak byla 
ve výše citovaném rozhodnutí krajského 
úřadu stanovena podmínka, že nebude 
docházet k rozšiřování zpevněných ploch 
a bezlesí ani k jiným stavebním či 
terénním úpravám nad rámec stavu ke dni 
vydání rozhodnutí. V souladu s § 13 
lesního zákona č. 289/1995 Sb. je pak 
stanoven zákaz využívání pozemků 
určených k plnění funkcí lesa k jiným 
účelům, pokud nebyla udělena výjimka 
orgánem státní správy lesů. 

 

 
 

- připomínce nelze vyhovět na základě 
konzultace s dotčenými orgány ( KrÚ – 
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nedostatek parkovacích míst pro osobní automobily v sousedství 
hradu Kunětická hora a Perníkové chaloupky, jež jsou národní 
kulturní památkou (hrad) a celostátně významným turistickým cílem 
(Muzeum perníku) zvláště pro rodiny s dětmi. Nejdramatičtější je 
situace v době pořádání velkých akcí na Kunětické hoře (zvláště 
Čarodějnice, České hrady a Sraz motorkářů), kdy je jediné 
parkoviště pod hradem mimo provoz, neboť je vyčleněno pro 
koncerty s návštěvnickou základnou několika tisíc diváků !!! Jejich 
osobní auta parkují se souhlasem policie nejenom na příjezdových 
komunikacích, které slouží pouze k jednosměrnému provozu a 
zatěžují obce na objízdných trasách (zvláště Hradiště na Písku, 
Staré Hradiště, Brozany a Ráby), ale také na chráněném půdním 
fondu (na polích) a bez souhlasu vlastníka i na hodnotných lesních 
pozemcích (v RBC 1758 Kuněticko). Problém – byť v menším 
rozsahu – se objevuje i mimo termíny velkých akcí na Kunětické 
hoře, když se objeví krásné slunné počasí. Ani tehdy stávající 
parkovací plocha nestačí. 

Navrhujeme proto rozšířit plochu dopravní infrastruktury silniční 
podle silnice III. třídy k obci Ráby tak, aby mohlo být na malé části 
pozemku p.č. 157/1 (popřípadě i p.p.č. 156 a 155) v k.ú. Ráby 
vytvořeno parkoviště pro osobní automobily (jedna řada šikmého 
stání). Záměr předpokládá oddělení úzkého pásu o šířce cca 20 
metrů podle silnice od výše uvedených lesních pozemků a jejich 
vynětí z PUPFL. Jedná se o pozemky, na nichž je plnohodnotné 
lesní hospodaření znemožněno existencí rozvodů plynového a 
vodovodního potrubí. Jejich správci zde udržují bezlesí za účelem 
jejich dopravní dostupnosti v případě nějaké havárie. Jsme 
přesvědčeni, že lze vytvořit projekt, který by rozumně skloubil 
požadavek na ochranné pásmo inženýrských sítí se záměrem 
zvýšení počtu parkovacích míst v turisticky atraktivní lokalitě. Tento 
záměr je dle našeho přesvědčení rozumný i z hlediska ochrany 
přírody, neboť by snížil množství divoce parkujících vozidel na 
plnohodnotných lesních pozemcích v RBC. 

Ing. Petr Mlejnek, majitel předmětných pozemků, i pan Martin 
Lacina, revírník Lesů ČR ve funkci odborného správce dotčeného 
lesa, s předkládaným řešením vyslovili souhlas. 

Pokud navrhovatelé územního plánu tento návrh nepřijmou, 
žádáme, aby územní plán řešil katastrofální nedostatek 

OŽPZ a MmP – OŽP)  
Připomínka č. III. na rozšíření silnice pro 
možnost zřízení parkoviště je 
problematická vzhledem k tomu, že podél 
silnice se sice nachází tzv. bezlesí, které 
vzniklo z důvodu ochranného pásma 
plynovodu a vodovodu, ale mezi tímto 
bezlesím a silnicí se nachází úzký 
zalesněný pás, který tvoří stabilizovaný 
porostní okraj a jeho odstraněním může 
dojít k ohrožení sousedícího lesního 
prostu. 

V této souvislosti upozorňujeme na znění 
§ 14 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ze 
kterého plynou povinnosti projektantů a 
pořizovatelů územně plánovacích 
dokumentací (nejvhodnější řešení 
z hlediska zachování lesa, vyhodnocení 
důsledků .. ).  

Ochrana lesních pozemků a porostů 
vyplývá z ustanovení lesního zákona 
(§ 13), kde jsou přímo stanoveny 
povinnosti při využití lesních pozemků 
k jiným účelům, než je plnění funkcí lesa, 
tj. zejména 
- musí být přednostně použity pozemky 
méně významné z hlediska plnění funkcí 
lesa, 
- nesmí docházet k nevhodnému dělení 
lesa z hlediska jeho ochrany (ohrožení 
větrem, vodní erozí atp.) a ohrožení 
stability lesního porostu a porostů 
sousedních. 
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parkovacích ploch nějak jinak, popřípadě na jiných pozemcích. 

V případě negativního stanoviska k našim návrhům žádáme 
o písemné sdělení důvodů. 

 

Upřesnění připomínek k návrhu územního plánu Ráby 

V návaznosti na dnešní jednání a po opětovném prostudování 
Aktualizace územně analytických podkladů z roku 2012 
z internetové prezentace www.pardubice.eu si uvědomuji, že 
v textu připomínek jsem uvedl některé nepřesné formulace, které 
mohou vyvolat nedorozumění – nepožadujeme nic, co by bylo 
v rozporu s výše uvedenými dokumenty ani s reálně existující 
skutečností, ale upřesnění těchto rámcových východisek na 
konkrétní pozemky dle katastrální mapy. 

Ze všech aktualizovaných analytických podkladů (limity.pdf, 
limity-civilizacni.pdf, limityprirodni.pdf, problémy.pdf a 
zamery.pdf) z loňského roku je evidentní, že hranice 
zastavěného území kolem bývalého lovčího zámečku je větší 
než v předloženém návrhu územního plánu a že zahrnuje celý 
oplocený areál, tzn. včetně lesních pozemků, které budou 
v souladu s právoplatným rozhodnutím orgánu státní správy 
vyňaty z PUPFL . Hranice RBC 1758 Kuněticko (viz limity 
přírodní) toto reálně existující zastavěné území obchází. 

Z tohoto hlediska je zřejmé, že nepřinášíme nějaké nové 
požadavky, ale rozporujeme způsob zapracování existujícího stavu 
do návrhu nového územního plánu. 
Za nepřesné formulace se omlouváme. 

 

K návrhu územního plánu RÁBY 

V příloze zasílám hlavní výkres aktuálně platné VI. změny ÚPSÚ 
Ráby, která celý oplocený areál bývalého lovčího zámečku – 
v souladu s naší dříve zaslanou připomínkou – vymezuje jako 
území občanské vybavenosti. 

Věřím, že při zpracování nového územního plánu došlo k zjevné 
administrativní chybě, na kterou jsme v řádném termínu upozornili a 
kterou bude možno opravit podle současného právního stavu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- projektant vymezil zastavěné území dle 
skutečnosti, avšak vyjmuté z PUPFL jsou 
pouze zastavěné pozemky, jak požadoval 
KrÚ OŽPZ, nikoliv další pozemky na 
rozšíření občanské vybavenosti (viz výše 
– připomínka II) 

 

 

 

 

 

 

 
 

- nově pořizovaný ÚP je zpracováván na 
základě současného stavu, nikoliv podle 
stávajícího ÚPSÚ Pod Kunětickou horou - 
Ráby, který byl zpracován v roce 1995 

ÚP Ráby musí respektovat i stávající 
legislativu (vysvětlení u vyhodnocení 
připomínky II)  
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8. 
František Kváč 
Ve Lhotkách 1577,  
530 03 Pardubice 

21.2.2013 

Uplatňuji své písemné připomínky u pořizovatele k návrhu 
Územního plánu Ráby. Níže jsou uvedené konkrétní připomínky 
k pozemku v mém vlastnictví. 
Popis změny: 
Lokalita: 
Z7 zastavitelná plocha „severní okraj katastru obce – pod 
Kunětickou horou“ 

Parcelní číslo: 
180/3 

Druh pozemku:  
Ovocný sad 

Katastrální území: 
Ráby 

Charakter změny: 
Zařazení celého pozemku do funkce OM – občanské vybavení 
– komerční zařízení malaá a střední. Navrhovaná změna je 
pouze na části pozemku o výměře 2.400 m2, navrhuji celý 
pozemek o výměře 4.279 m2. 

Důvody pro požadavek na změnu: 
Jednotné využití celého pozemku, který je ohraničen 
komunikacemi a tvoří jeden kompaktní celek. Navrhovaná 
změna navíc rozděluje jeden konkrétní pozemek s jedním 
parcelním číslem na dvě zcela různá využití. 

Přílohy: 
Veřejná vyhláška – oznámení 
Výpis z listu vlastnictví č. 938 
Mapový podklad – 2x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- připomínce nelze vyhovět na základě 
konzultace s dotčeným orgánem 
z hlediska památkové péče: 
Nesouhlasíme s rozšířením občanského 
vybavení navrhovaným p. Františkem 
Kváčem v lokalitě Z7 na celou parc.č. 
180/3. Lokalita Z7 navazuje přímo na 
území nemovité kulturní památky, 
státního hradu Kunětická hora a jakákoliv 
plošná výstavba na ní není žádoucí. 
Požadavek je v rozporu s připomínkami 
dotčeného orgánu v rámci společného 
jednání. 

 
 
Zpracovala dne 11.7.2013 pí Eva Švecová, jako pořizovatel ÚP Ráby, ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Ráby  
 
 
 

………………………..               ……………………………… 
pořizovatel             určený zastupitel  

Zdeňka Morchová, starostka
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17 Použité zkratky 
 
OP ochranné pásmo 
PHO       pásmo hygienické ochrany 
RD  rodinný dům (rodinné domy) 
NP  nadzemní podlaží 
DČOV domovní čistírna odpadních vod 
ČOV čistírna odpadních vod 
VO veřejné osvětlení 
TS  trafostanice 
VN vysoké napětí 
VVN velmi vysoké napětí 
STL  středotlaký 
TUV teplá užitková voda 
LHP lesní hospodářský plán 
MÚK mimoúrovňová křižovatka 
TTP trvalý travní porost 
EÚ evidenční údaje 
ÚAP územně analytické podklady 
ÚP územní plán 
ÚS urbanistická studie 
ÚPD územně plánovací podklady 
PD projektová dokumentace 
PÚR Politika územního rozvoje 
ZÚR Pk Zásady územního rozvoje Pardubického kraje 
VPD vzletová a přistávací dráha 
VPS veřejně prospěšná stavba 
DÚR dokumentace k územnímu rozhodnutí 
TOZPMP  třída ochrany zemědělské půdy dle metod. pokynu  
ZPF zemědělský půdní fond 
BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka 
ÚSES územní systém ekologické stability 
LBC lokální biocentrum 
LBK lokální biokoridor 
ZPF zemědělský půdní fond 
PUPFL pozemky určené pro funkci lesa 
CHLÚ chráněné ložiskové území 
ZVHS zemědělská vodohospodářská správa 
KHS Krajská hygienická stanice 
CDV centrum dopravního výzkumu 
HZS Hasičský záchranný sbor 
VUSS Vojenská stavební a ubytovací správa 
VAK Vodovody a kanalizace 
ŘSD  Ředitelství silnic a dálnic 
PRVKPK Plán rozvoje vodovodů a kanalizace Pardubického kraje 
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Pardubice srpen 2014 
 
 
Zpracovali : 
 
urb. a arch. část B 
kap. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 
9, 10, 13, 14 a 17  : Ing. arch. P. Kopecký 
 
kap. 1, 6, 11, 
12, 15 a 16  : pořizovatel 
 
vodohosp. část : převzato  
elektrorozvody : ing. Koza, A. Liška 
plynovody  : převzato 
ZPF   : Ing.arch. P. Kopecký 
ÚSES   : ing. Baladová  
 
 
 
 
 
 

 
Poučení : 

 
Proti Územnímu plánu Ráby vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ….…….………………...      ……….………………… 

starostka obce                       místostarosta obce  
 
 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 15-tým dnem po vyvěšení veřejné 
vyhlášky. 

 
 


