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ÚZEMNÍ PLÁN
KŘIČEŇ
Předmětem řešení je administrativní území obce Křičeň, která se skládá z katastrálního území Křičeň
bez členění na místní části.

1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Zastavěné území je v územním plánu vymezeno k datu 1. 7. 2019, hranice zastavěného území je
patrná z grafické části dokumentace (Výkres základního členění území, Hlavní výkres).

2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A
ROZVOJE JEHO HODNOT
2.1. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE
Základní principy rozvoje obce:


vytvářet předpoklady trvale udržitelného rozvoje území, resp. předpoklady pro vzájemnou
dynamickou vyváženost územních podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a
sociální soudržnost;



zajistit bezkonfliktní rozvoj funkčních složek zastavěného a nezastavěného území s ohledem na
potřeby obyvatel a v souladu s ochranou hodnot území za současného respektování limitů využití
území;



zajistit optimální prostorový rozvoj zastavěného území a zastavitelných ploch, reagující
na historické urbanistické vazby;



vytvářet předpoklady pro zlepšování životní úrovně obyvatel (dopravní, technické a občanské
vybavení);



vytvářet předpoklady pro posilování identifikace obyvatel s obcí, posilování společenských vazeb,
využití historického, kulturního a turistického potenciálu obce;



vytvářet předpoklady pro přirozené propojení zastavěného území a krajiny (včetně jejich
zachování po realizaci přeložky silnice I. třídy) a pro posilování přírodního a krajinného zázemí
obce, obnovu původního krajinného rázu a rekreačního využívání krajiny v souladu s její ochranou
před negativními vlivy;



reagovat na rozvojové záměry vycházející z nadřazené územně plánovací dokumentace za
současné ochrany obce před případnými negativními vlivy;

2.2. OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ
Mimo hodnot, které jsou současně i limity využití území (území s archeologickými nálezy, významné
krajinné prvky dané ze zákona, ÚSES apod.) je územním plánem vyjádřena nutnost ochrany a
rozvoje následujících hodnot:
Hodnoty urbanistické, historické a kulturní:
- dochované historicky dané půdorysné uspořádání obce se dvěma centrálními prostory
ležícími na dvou hlavních urbanizačních osách;
- ochrana památek místního významu, které nejsou registrovány v Ústředním seznamu
nemovitých kulturních památek České republiky (pomník padlým bratřím z let 1914-1918 a
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-

obětem německé okupace z let 1939 - 1945 v centru obce, kamenný kříž a zvonička v centru
nedaleko obecního úřadu);
prvky sídelní zeleně jako jsou významné solitérní dřeviny a zeleň extenzivních zahrad a sadů
významně dotvářející charakter obce (buk jižně obecního úřadu, dub šarlatový a vrba u
požární nádrže, lípa na veřejném prostranství v severní části obce, březová alej ke hřbitovu
apod.);

Hodnoty přírodní a krajinné:
- ochrana krajinného zázemí obce, ochrana a rozvoj mimolesní zeleně (interakční prvky);
- ochrana vyhlídkových míst a pohledových horizontů;
- ochrana a rozvoj prvků systému ekologické stability;
- optimální prostupnost krajiny;

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ
KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A
SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
3.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE A KOMPOZICE
3.1.1 Základní zásady urbanistické koncepce a kompozice
-

obec se bude rozvíjet úměrně svému vlastnímu potenciálu, obytná funkce bude posílena
vymezením nových zastavitelných ploch v polohách, kde budou bezproblémově navazovat na
založenou urbanistickou strukturu obce. V rámci zastavěného území budou využity pozemky
logicky doplňující stávající zástavbu. Novostavby je nutno do struktury obce včleňovat citlivě
s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby a na v lokalitě obvyklé intenzity využití
pozemků;

-

územním plánem jsou stabilizovány stávající plochy bydlení a navrženy nové zastavitelné
plochy pro převážně polyfunkční využívání území v rámci funkce Plochy smíšené obytnévenkovské - SV, kdy vedle primární funkce bydlení je v těchto plochách možné umisťovat i
stavby a zařízení jiného charakteru s bydlením slučitelné (obchod, služby, občanské vybavení
veřejného charakteru, rekreace, samozásobitelské hospodaření, nerušící drobné výrobní
činnosti apod.);

-

jsou vytvořeny podmínky ke stabilizaci ploch veřejného charakteru - obecní úřad, sportovní
plochy pro vyžití místních obyvatel, plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně;

-

pro podporu místních ekonomických aktivit jsou stabilizovány stávající podnikatelské areály
(areál Agrodružstva Klas) a plocha drobné výroby v centru obce. S ohledem na velikost obce
a její polohu ve struktuře osídlení není plánován významnější rozvoj výrobních aktivit;

-

podél jihozápadního okraje Křičeně je vymezen koridor pro přeložku silnice I/36 na základě
požadavků nadřazené územně plánovací dokumentace; mezi koridorem a zastavěným
územím obce je vymezena územní rezerva pro realizaci ochranné a izolační zeleně, která by
zajistila pohledové odclonění silnice od obytné zástavby;

-

územní plán vytváří podmínky pro další přirozené propojení zastavěného území s okolní
krajinou a stanovuje koncepci řešení krajiny, která je obsažena v kap. 5.1 textové části
územního plánu;

-

územní plán vytváří podmínky pro zkvalitnění obsluhy území technickou infrastrukturou;

3.1.2 Plochy s rozdílným způsobem využití
Urbanistická koncepce obsahuje následující plochy s rozdílným způsobem využití, jejichž hlavní,
přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití je stanoveno v kapitole č. 6, podmínky pro
využití zastavitelných ploch jsou doplněny v kap. 3.3 tohoto dokumentu.
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Plochy stabilizovaného území jsou funkčně sjednoceny na základě převládajícího a pro konkrétní
území nejvhodnějšího využití. Regulativy (hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití) ploch
umožní adekvátní spektrum využití území. Pokud se v ploše vyskytují stávající funkce spadající do
výčtu nepřípustného využití, měly by být postupně vytěsňovány. Dosavadní způsob využití, který
neodpovídá vymezeným podmínkám, je možný, pokud nevytváří závažnou překážku rozvoje v rámci
funkce hlavní.


Plochy smíšené obytné - venkovské - SV - stabilizované plochy s převahou bydlení v rodinných
domech (vč. těch s hospodářským zázemím) podmíněně doplněné obslužnou sférou a nerušící
výrobní činností, tvoří v obci převážnou část zastavěného území. Rozvojové plochy jsou situovány
jednak v rámci zastavěného území v dostatečné vzdálenosti od zemědělského areálu (lokalita
Z3), jednak mimo zastavěné území na severovýchodním a jihovýchodním okraji obce (lokality Z1b
a Z2);



Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura - OV, Plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení - OS, Plochy občanského vybavení - komerční zařízení
malá a střední - OM, Plochy občanského vybavení - hřbitovy - OH - jsou vymezeny zejména
za účelem stabilizace občanského vybavení veřejného a komerčního charakteru. Pro účely
pohřbívání je vymezena stávající plocha hřbitova (OH) severně od vlastní Křičeně. Pro
nekomerční občanské vybavení sloužící pro vzdělání, výchovu, sociální a zdravotní služby,
kulturu a veřejnou správu apod. (OV) je stabilizována budova OÚ, hasičská zbrojnice, dětské
hřiště a knihovna za budovou obchodu se smíšeným zbožím. Pro malé a střední komerční
zařízení občanské vybavenosti (OM), tzn. pro administrativu, obchodní prodej, ubytování,
stravování, služby apod. jsou vymezeny stávající plochy v centru obce (budova prodejny) a na
severním kraji obce (budova ubytovny s restaurací). Tělovýchovné a sportovní aktivity v obci jsou
zastoupeny stabilizovaným novým sportovním areálem v západní části Křičeně (OS). Stavby a
zařízení občanského vybavení včetně občanské vybavenosti komerčního charakteru je možno
umisťovat v rámci jiných ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s uvedeným hlavním,
přípustným a podmíněně přípustným využitím, zejména v plochách SV.



Plochy rekreace - zahrádkářské osady - RZ jsou v územním plánu zastoupeny stávajícími
zahrádkami v sousedství zemědělského areálu. Z důvodu možného konfliktu vzájemně
nesourodých funkcí (zemědělská výroba a bydlení), není v těchto plochách přípustné umisťování
obytných objektů, stejně jako na sousední ploše ZS;

 Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba - VZ, Plochy výroby a skladování - drobná a
řemeslná výroba - VD jsou vymezeny za účelem stabilizace stávajících ekonomických aktivit na
řešeném území. Stávající zemědělský areál Agrodružstva Klas na severním okraji Křičeně (VZ) je
stabilizován, s možností rozvoje v rámci volných ploch stávajícího areálu. Stávající plochy drobné a
řemeslné výroby (VD) jsou stabilizovány jako zámečnická a kovářská výroba s bydlením majitelů
v centru Křičeně;


Plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě (TI) - do této funkce jsou zahrnuty stávající
vodojemy na severním okraji řešeného území a Emšerská nádrž na jihovýchodě území;



Plochy zeleně - soukromá a vyhrazená - ZS viz. kap. 3.2. ;



Plochy veřejných prostranství - PV - jedná se o plochy veřejných prostranství a další pozemky
související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení slučitelné s účelem
veřejného prostranství, které mají významnou prostorotvornou funkci; a také Plochy veřejných
prostranství -veřejná zeleň - ZV viz. kap. 3.2, 4.1.;



Plochy dopravní infrastruktury - silniční - DS se vymezují z důvodu ochrany a rozvoje dopravního
obslužného systému jakožto součásti veřejného vybavení, jako návrhový je vymezen koridor pro
přeložku silnice I/36, který je převzat z nadřazené územně plánovací dokumentace, a navržené místní
komunikace Z6 a Z7;

Mezi plochy, které se vyskytují převážně v neurbanizovaném území a jsou zapojeny do tvorby koncepce
krajiny, patří:


Plochy zemědělské - NZ - plochy s přírodními a terénními podmínkami vhodnými pro převažující
funkci zemědělskou, které nejsou limitovány jinými funkcemi;



Plochy lesní - NL - plochy s přírodními a terénními podmínkami vhodnými pro převažující funkci lesní
produkce, které nejsou limitovány jinými funkcemi;

REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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Plochy přírodní - NP - jsou tvořené prvky systému ekologické stability - biocentry lokálního
charakteru. Jedná se o nejcennější prvky přírody, kde je jednoznačně nad všechny ostatní zájmy
postaven právě zájem ochrany přírody a krajiny;



Plochy smíšené nezastavěného území - NSpz - plochy, kde žádná funkce není výrazně
dominantní, a přírodní ekosystémy jsou v rovnocenném postavení s hospodářským využíváním.
V územním plánu tyto plochy zahrnují zejména plochy niv vodních toků a plochy v sousedství
lesa, obojí často v návaznosti na prvky územního systému ekologické stability s vyšším
zastoupením stávajících interakčních prvků. V řešeném území jsou ve smíšených plochách
zastoupeny následující funkce:
p - funkce přírodní - ochrana prvků krajiny doplňujících chráněná území (podle zákona
o ochraně přírody a krajiny) či prvky vymezeného územního systému ekologické stability
a dalších ekologicky cenných území s nutností posílení krajinotvorné funkce;
z - zemědělská - nezbytně nutná opatření a zařízení pro zemědělskou produkci;



Plochy vodní a vodohospodářské - W jsou v řešeném území v centru obce zastoupeny požární
nádrží a v neurbanizovaném území se jedná o drobné vodoteče;

3.2. VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
Koncepce systému sídelní zeleně je tvořena funkčními plochami vymezenými v zastavěném
území:
plochy zeleně - soukromá a vyhrazená - ZS
-

tento druh sídelní zeleně představuje volné zahrady či louky v zastavěném území, které nejsou
z různých důvodů vhodné k zastavění, např. svažité pozemky na okraji zastavěného území,
pozemky v sousedství rozsáhlého zemědělského areálu;

plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň - ZV
-

plochy veřejně přístupné zeleně jsou vymezeny v centrální části obce a podél vodotečí a v rámci
vymezené zastavitelné plochy Z1a;

Mimo funkční plochy je systém sídelní zeleně tvořen zelení, která je v územním plánu zahrnuta do
jiných funkčních ploch (stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz
kapitola 6.) vytváří územní plán podmínky pro stabilizaci, ochranu a další rozvoj sídelní zeleně). Je
tvořena zelení veřejně přístupnou, zelení soukromou, zelení liniovou a zelení solitérní (doprovodná a
břehová zeleň vodních ploch a toků, uliční aleje a stromořadí apod.). Sídelní zeleň je nutno chránit a
rozvíjet i v případech, kdy pro ni není vymezena samostatná plocha a vyskytuje se (popř. je navržena)
v rámci ostatních funkčních ploch.

3.3. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
V rámci zastavitelných ploch budou respektovány limity využití území vyplývající ze zvláštních
právních předpisů a rozhodnutí. V řešeném území byly vymezeny následující zastavitelné plochy:
Označení
plochy
Pořadové
s rozdílným
číslo
způsobem
využití

Charakteristika, podmínky využití plochy

Katastrální území
/lokalita

Plochy smíšené obytné-venkovské - SV
Z1b
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SV

- lokalita pro bydlení dotváří oboustranné obestavění místní Křičeň
komunikace na severovýchodním okraji zastavěného území
/severovýchod
- u novostaveb nutné zachování výškové hladiny okolní zástavby
- max. 1 NP + podkroví;
- maximální koeficient zastavění stavebních pozemků 0,4
(stavby včetně zpevněných ploch)
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Z2

SV

Z3

SV

- lokalita pro bydlení je vymezena v jihovýchodní části Křičeně Křičeň/jihovýchod
směrem na Lázně Bohdaneč
- u novostaveb nutné zachování výškové hladiny okolní zástavby
nezamezující dálkovým pohledům na Lázně Bohdaneč - max.
1 NP + podkroví;
- maximální koeficient zastavění stavebních pozemků 0,4
(stavby včetně zpevněných ploch)
- podmínkou pro rozhodování je zpracování územní studie,
v rámci územní studie budou navrženy významnější plochy
2
veřejných prostranství v min. rozsahu 1000 m (do této plochy
nebudou započítány pozemní komunikace)
- dopravní napojení lokality je možno řešit z několika bodů - na
západním, severním a jižním okraji lokality
- v další fázi (územní řízení, apod.) bude doloženo nepřekročení
hygienických limitů hluku z plánované silnice I/36 - dálnice D11
pro funkci bydlení v jižní části zastavitelné plochy Z2
- bude respektováno OP vrchního elektrického vedení 35 kV
- lokalita pro bydlení doplňuje proluku na severním okraji obytné Křičeň/proluka
zástavby
- maximální koeficient zastavění stavebních pozemků 0,4
(stavby včetně zpevněných ploch)
- podmínkou využití plochy pro realizaci obytné zástavby je
zajištění dopravního napojení pozemku na jejím východním
okraji tak, aby byly splněny požadavky na připojení RD na
tomto pozemku na pozemní komunikaci
- u novostaveb nutné respektování výškové hladiny okolních
objektů

Plochy veřejných prostranství-veřejná zeleň-ZV
Z1a

- navržená plocha veřejné zeleně bude sloužit pro potřeby Křičeň/
zastavitelných ploch situovaných na východním kraji severovýchod
zástavby

ZV

Plochy dopravní infrastruktury-silniční-DS
Z5

DS

Z6

DS

- koridor přeložky silnice I/36 Lázně Bohdaneč - dálnice D 11 je Křičeň
převzat z nadřazené územně plánovací dokumentace
- v navazujících řízeních je nutno řešit:
- realizaci protihlukových opatření z důvodu ochrany
zastavěného území Křičeně
- prostupnost krajiny pro pěší a cyklisty (zejména jižním
směrem viz Hlavní výkres a dále severním směrem do
lesního komplexu při zvážení zachování části stávajícího
tělesa silnice III. třídy pro pěší a cyklisty)
- prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy a návaznost
prvků ÚSES
- doplnění cyklostezek (cyklopruhů) podél navržené
přeložky zejména ve směru do Lázní Bohdaneč
- odvodnění budoucí komunikace bude řešeno mimo
kanalizaci pro veřejnou potřebu
místní komunikace navržená pro dopravní obsluhu Křičeň
stabilizovaných
a
navržených
ploch
severovýchodním okraji zastavěného území

Z7

DS

-

bydlení

na

navržená místní komunikace pro dopravní obsluhu lokality Z3

Křičeň

Při využití zastavitelných ploch, tzn. při vymezování pozemků, umisťování staveb a při změnách
staveb a změnách využití pozemků a dalších způsobech využití zastavitelných ploch je nutno zároveň
vycházet z podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou uvedeny v kap. 6 této
dokumentace a z limitů vyplývajících z této dokumentace. Dále je nutno uplatňovat limity využití území
vyplývající z obecných právních předpisů, rozhodnutí správních orgánů a vlastností území.
Pozn.: Pokud obecný regulativ v kap. 6 není shodný s regulativem uvedeným v popisu konkrétní
lokality, platí regulativ uvedený v kapitole 3.3
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4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ
PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ VYMEZENÍ PLOCH A
KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ
4.1. OBČANSKÉ VYBAVENÍ A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Součástí veřejné infrastruktury jsou plochy a stavby občanského vybavení např. pro vzdělávání,
zdravotnictví, sociální péči, zařízení církevní a administrativní pro správu obce. Tyto plochy je nutno
ve struktuře obce hájit a přednostně využívat pro veřejné účely - jsou vymezeny pod funkčním
označením Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura - OV. V Křičení se v podstatě
jedná o budovu OÚ, hasičskou zbrojnici, dětské hřiště a knihovnu za budovou obchodu se smíšeným
zbožím. Případné komerční využívání těchto ploch a objektů musí být v souladu s veřejným zájmem a
v návaznosti na něj (např. služby související a doplňkové či takové, které neznemožní využití ploch a
objektů pro veřejné účely). Charakter veřejné infrastruktury zde mají i sportovní plochy sloužící pro
vyžití obyvatel obce, zařazené do funkce Plochy občanského vybavení - sportovní a tělovýchovná
zařízení - OS (stabilizovaná plocha nového sportovního areálu v západní části vlastní Křičeně).
Jako Plochy veřejných prostranství - PV jsou územním plánem vymezeny plochy, které mají
významnou prostorotvornou a komunikační funkci, tedy uliční prostory v zastavěném území (stávající
plochy PV). Součástí veřejných prostranství jsou dále plochy zařazené do funkce Plochy veřejných
prostranství - zeleň veřejná - ZV (významnější plochy zeleně v centru obce a podél vodoteče
procházející obcí).

4.2. DOPRAVA
V řešeném území se navrhuje:
-

10

na základě požadavků ZÚR Pk se vymezuje koridor přeložky silnice I/36 Lázně Bohdaneč dálnice D 11. V navazujících řízeních je nutno řešit:
-

protihluková opatření a opatření k přirozenému zapojení tělesa silnice do krajiny
(doprovodná zeleň) apod.;

-

zajištění prostupnosti krajiny (silnice III. třídy, stezky pro pěší a cyklisty - konkrétně
propojení pro pěší a cyklisty z Křičeně jižním směrem do prostoru lesního komplexu a
dále severním směrem do lesního komplexu, kdy by pro pěší a cyklisty šlo využít části
stávajícího tělesa silnice III. třídy a ve zbývajícím úseku zrealizovat stezku pro pěší a
cyklisty, návaznost prvků ÚSES) apod.;

-

dobudování chodníků podél průtahů silnic III. třídy zastavěným územím;

-

zastavitelná plocha Z7 pro dopravní napojení plochy Z3, zastavitelná plocha Z6 pro dopravní
obsluhu zástavby na severovýchodním okraji obce ve funkci DS;

-

překryvný koridor pro realizaci budoucího propojení silnic III/3237 a III/3238 za účelem
vymístění zemědělské dopravy mimo zastavěné území obce;

-

realizace cyklostezky podél přeložky silnice I/36 - cyklopropojení do Lázní Bohdaneč;

-

realizace konkrétní účelové komunikace pro zemědělskou obsluhu širšího území spojující
silnici III/3237 a III/3238 lemující severovýchodní zastavěnou část obce

-

realizace místních účelových komunikací pro zajištění dopravní obsluhy pozemků v rámci
zastavitelných ploch, včetně napojení zastavitelných ploch na stávající dopravní systém;

-

zlepšení kvality silnic a místních komunikací v zastavěném území obce;

-

zkvalitnění povrchu komunikací v krajině s využitím pro cykloturistiku;
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4.3. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Koncepce zásobování vodou vychází ze stávajícího stavu. V řešeném území se navrhuje:
-

rozšiřování vodovodní sítě v souvislosti s novou výstavbou;
nouzové zásobování pitnou vodou prostřednictvím cisteren a dovozu vody balené;
zásobování požární vodou primárně z požární nádrže v centru obce a prostřednictvím odběru
vody z požárních hydrantů na vodovodní síti;

4.4. ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
V řešeném území se navrhuje:
-

respektovat oddílnou splaškovou kanalizaci s přečerpáváním odpadních vod směrem na
Habřinku (Bukovka) a následným čištěním na stávající ČOV Bukovka - Rohovládová Bělá a
její rozšiřování v rámci navržených zastavitelných ploch.

-

srážkové vody odstraňovat na pozemcích náležících ke stavbám. Z nových veřejných komunikací
budou srážkové vody svedeny gravitačně ( povrchově) do přilehlých příkopů, zelených pásů,
popř. do vsaků;

4.5. ELEKTROROZVODY
Koncepce zásobování elektrickou energií vychází ze stávajícího stavu. V řešeném území se navrhuje:
-

zajištění požadovaného návrhového výkonu pro distribuci ze stávajících trafostanic, které se
v případě potřeby osadí větším transformátorem a přezbrojí;

4.6. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPLEM
Koncepce zásobování plynem a teplem vychází ze stávajícího stavu. V řešeném území se navrhuje:
-

rozšiřování STL plynovodní sítě v souvislosti s novou výstavbou;

-

jednotlivé nové objekty je možné vytápět jiným, ekologicky šetrným způsobem (např. elektřina
nejlépe v kombinaci s akumulací, tepelné čerpadlo, propan - butan, dřevo, biomasa, sluneční
energie apod.). Je nutné omezit používání fosilních paliv s vyšším obsahem síry a
nespalitelných látek, které při spalování znečisťují přízemní vrstvu atmosféry;

-

souběžně s uvedenými hlavními způsoby získávání energie pro vytápění je doporučeno,
například pro předehřev teplé užitkové vody, využívat i sluneční energii (pomocí solárních
kolektorů), popř. další alternativní zdroje energie;

4.7 TELEKOMUNIKACE A RADIOKOMUNIKACE
Telekomunikace
-

návrh vychází ze stávajícího stavu, není navrhována změna koncepce;
telekomunikační síť bude rozšiřována v souvislosti s rozvojovými potřebami obce;

Radiokomunikace
-

návrh vychází ze stávajícího stavu, není navrhována změna koncepce;
radiokomunikační síť bude rozšiřována v souvislosti s konkrétními rozvojovými potřebami;

4.8. ODPADY
Koncepce odstraňování odpadů v řešeném území vychází ze stávajícího stavu. Nenavrhuje se
zásadní změna.
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5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V
KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH
VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY,
PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ,
OCHRANAY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK
NEROSTNÝCH SUROVIN APOD. A PODOBNĚ.
5.1. KONCEPCE ŘEŠENÍ KRAJINY
Neurbanizované území obce je rozděleno na následující krajinné funkční plochy, pro které jsou
stanoveny podmínky využití v kap. 6.
Plochy zemědělské (NZ) - zahrnují pozemky zemědělského půdního fondu, stavby a zařízení pro
zemědělství (ve smyslu odst. 5 § 18 stavebního zákona) a pozemky související dopravní a technické
infrastruktury. Součástí zemědělských ploch jsou také drobné plochy tzv. krajinné zeleně.
Plochy lesní (NL) - zahrnují pozemky určené k plnění funkce lesa, pozemky staveb a zařízení lesního
hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Územním plánem je
vymezena plocha k zalesnění - bývalá těžba písku na severní hranici řešeného území:
Pořadové
číslo

Charakteristika, podmínky využití
- plocha v severním výběžku správního území Křičeně po bývalé
těžbě písku určená k zalesnění

K1

katastrální
území /část
obce
Křičeň/severní
část správního
území obce

Plochy přírodní (NP) - jsou vymezeny na částech pozemků určených k plnění funkce lesa a na
částech dalších pozemků neurbanizovaného území, které spadají do územního systému ekologické
stability prvků - tzv. biocentra.
Pro liniové prvky ÚSES (biokoridory) jsou v územním plánu vymezeny koridory, resp. plochy
překryvné. Po zpracování projektů ÚSES, kde budou biokoridory jednoznačně územně vymezeny,
budou plochy biokoridorů rovněž využívány v režimu ploch NP.
Plochy smíšené nezastavěného území - přírodní, zemědělské - NSpz jsou stabilizované plochy
vesměs krajinné zeleně, v nichž je dominantní funkce přírodní kombinována s funkcí zemědělskou
(drobné celky orné půdy, luk nebo pastvin s přirozenými porosty na okrajích, nivy vodotečí). Do této
funkce jsou zařazeny rovněž plochy, kde je nutno přírodní funkci podpořit.
Plochy vodní a vodohospodářské - W jsou v řešeném území zastoupeny drobnými vodními toky a
požární nádrží v centru obce.
Další navrhovaná opatření:
-

obnova tradice solitérních stromů v krajině (zviditelnění rozcestí, soutoků, hranic pozemků
apod., vhodné dlouhověké dřeviny - lípa, dub, třešeň ptačí), přitom budou respektovány
stávající významné stromy a skupiny stromů, které spoluvytvářejí charakter krajiny;
doplnění liniové zeleně podél komunikačních systémů včetně účelových cest (stávajících i
navržených);
příklon k extenzivnímu hospodaření na zemědělských pozemcích, zejména v nivách vodotečí;
doplnění mimolesní zeleně ve formě remízků (na hůře využitelné plochy v rozcestí, u
vodotečí, na vyvýšené kóty nad obcí, keřové k patám stožárů elektrického vedení apod. Pro
ozelenění jsou vhodné domácí druhy dřevin včetně keřového patra;
všechna doporučená opatření je nutné provádět na základě zpracovaného projektu;

Realizace se předpokládá v souvislosti s komplexními pozemkovými úpravami, po vyřešení
majetkoprávních vztahů. U realizací s minimálními zábory zemědělské půdy (solitérní a liniová zeleň)
je žádoucí začít v předstihu.
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5.2 PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ A REVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ,
OCHRANA PŘED POVODNĚMI
Zlepšení prostupnosti krajiny spočívá v údržbě historické cestní sítě, která ve zdejší intenzivně
zemědělsky využívané krajině téměř neexistuje. Územní plán umožňuje realizaci cestní sítě v rámci
obecných podmínek využití ploch neurbanizovaného území, konkrétní trasování cest je nutno řešit
v souvislosti s komplexními pozemkovými úpravami, po vyřešení majetkoprávních vztahů. Pozornost
je pak nutno věnovat zachování prostupnosti krajiny v souvislosti s budoucí realizací přeložky silnice
I/36. Protierozní opatření jsou zase důležitá z hlediska ekologického a krajinářského a sledují posílení
ekologické stability území, např. formou zadržení vody v krajině. Soubor protierozních opatření
zahrnuje z hlediska krajiny:
-

zatravnění či zalesnění problémových ploch; zatravnění se navrhuje na zemědělských pozemcích
v návaznosti na zastavěné území, rozšíření zatravnění a zalesnění se uvažuje i v rámci prvků
ÚSES. Případné zalesnění v rámci ÚSES je možné provádět pouze na základě botanického
průzkumu lokality (zabránit znehodnocení přírodě blízkých ekosystémů);

-

doplnění liniových prvků (meze, polní cesty), ozelenění protierozních liniových prvků provádět
pouze dřevinami přirozeného charakteru;

-

v rámci zastavitelných ploch budou přijata opatření, aby odtokové poměry z povrchu
urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní, tzn. aby nedocházelo ke
zhoršení odtokových poměrů;

5.3 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Územní plán upřesňuje prostorové vymezení prvků územního systému ekologické stability
nadregionálního, regionálního a lokálního významu - t.j. plochy biocenter a biokoridorů na území obce
Křičeň.
Biocentra náleží do ploch přírodních - NP, pro něž jsou dále dokumentem stanoveny podmínky
využití.
Liniové prvky ÚSES (biokoridory) jsou vymezeny formou koridorů, které umožní jejich přesné umístění
v rámci projektů ÚSES s ohledem na podmínky v terénu, vlastnické vztahy apod. Koridory pro
vymezení liniových
prvků ÚSES zahrnují plochy smíšené nezastavěného území - přírodní,
zemědělské - NSpz, plochy zemědělské – NZ, plochy vodní - W, plochy lesní - NL. Po zpracování
projektů ÚSES, kde budou biokoridory jednoznačně územně vymezeny, budou plochy biokoridorů
rovněž využívány v režimu funkčních ploch NP.
Prvky ÚSES budou doplněny tzv. interakčními prvky. Jedná se vesměs o liniové prvky kolem cest a
drobných vodotečí.
Plochy prvků ÚSES a plochy NSpz vymezené tímto územním plánem jsou nezastavitelné. Pozemky v
zastavěném území ležící v prvcích ÚSES upřesněných na základě zpracovaných projektů nebudou
oplocovány; výjimku lze udělit pouze v nezbytně nutných případech (výběh chovaných zvířat apod.)
Na plochách ÚSES a v jejich blízkosti je nutno vyloučit činnosti, které by mohly vést k ochuzení
druhové bohatosti a snížení ekologické stability. Veškeré zásahy musí být koordinovány s příslušným
orgánem ochrany přírody a krajiny.
V řešeném území jsou vymezeny následující prvky ÚSES:
NRBK K71 a RBK 1274 - trasy regionálního a nadregionálního biokoridoru včetně ochranné zóny jsou
vedeny severním okrajem řešeného území lesním komplexem Branžov ve vzájemném souběhu;
BC 35 Branžov - biocentrum lokálního významu ležící v severní části řešeného území v lesním
komplexu Branžov na biokoridorech nadregionálního a regionálních významu;
BK 16 - biokoridor lokálního významu je veden podél drobné vodoteče v v severojižním směru;
ÚP je řešen střet prvků ÚSES s navrženým koridorem přeložky silnice I/36 stanovením podmínky
zajištění funkčnosti prvků ÚSES v rámci podrobnějších projektových dokumentací pro silnici I/36.
Územním plánem jsou upřesněny ochranné zóny nadregionálních biokoridorů, ze kterých je vyjmuto
zastavěné území a zastavitelné plochy.
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6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍHO
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 (NAPŘ. VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY,
CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO
VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ)
Řešené území je členěno na následující plochy s rozdílným způsobem využitím, pro něž jsou
stanoveny podmínky využití, kterým musí odpovídat zejména umisťování staveb a změny staveb,
realizace opatření a další způsoby využití území.
Při umisťování a změnách staveb, realizaci opatření a dalších způsobech využití je nutno zároveň
uplatňovat limity využití vyplývající z právních předpisů a rozhodnutí a vlastností území.
Při využití konkrétních zastavitelných ploch (včetně koridorů) tzn. při vymezování pozemků,
umisťování staveb a při změnách staveb a změnách využití pozemků a dalších způsobech využití
těchto ploch je nutno zároveň vycházet z podrobnějších podmínek pro uspořádání ploch, které jsou
uvedeny v kap. 3.3 této dokumentace a z limitů vyplývajících z této dokumentace. Dále je nutno
uplatňovat limity využití území vyplývající z obecných právních předpisů a rozhodnutí správních
orgánů. Pokud obecný regulativ v kap. 6 není shodný s regulativem uvedeným v popisu konkrétní
lokality, má přednost regulativ uvedený v kapitole 3.3.
Všechny výše uvedené požadavky je nutno uplatnit také při zpracování územních studií.

6.1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
Plochy smíšené obytné - venkovské - SV
hlavní využití :
-

bydlení v rodinných domech venkovského charakteru

přípustné využití:
-

pozemky, stavby a zařízení pro bydlení typu rodinného domu či tradiční venkovské chalupy
s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení;
pozemky, stavby a zařízení zemědělských usedlostí - tzn. bydlení s obytnými a hospodářskými
zahradami a se stavbami pro zemědělství, a to v objemech odpovídajících převážně pro
samozásobení, popř. provozování agroturistického zařízení
pozemky, stavby a zařízení pro rodinnou pobytovou rekreaci a komerční pobytovou rekreaci
menšího rozsahu (typu penzionu apod.)
doplňkové stavby ke stavbám hlavním (garáže aj.)
pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení - veřejné infrastruktury převážně místního významu
pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení - komerční zařízení místního významu
veřejná prostranství s pěšími a cyklistickými komunikacemi, drobnými zpevněnými plochami
(např. k umístění nádob pro shromažďování separovaného komunálního odpadu), veřejnou
zelení, dětskými a menšími sportovními hřišti - sloužícími především pro danou lokalitu
pozemky soukromé a vyhrazené zeleně, zahrady s hospodářskými stavbami sloužícími převážně pro
samozásobení
pozemky, stavby a zařízení nerušících služeb, drobné a řemeslné výroby a nerušící výroby
menší vodní plochy a prvky
pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území
pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.);

podmíněně přípustné využití:
- pozemky, stavby, zařízení zemědělské malovýroby za podmínky, že svým provozováním a kapacitou
nenaruší užívání staveb, pozemků a zařízení ve svém okolí, nesníží kvalitu okolního prostředí a
významně nezvýší dopravní zátěž v lokalitě
nepřípustné využití:
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pozemky, stavby a zařízení pro výrobu a skladování (těžká a lehká výroba, zemědělská
velkovýroba, skladovací areály), odstavování nákladních automobilů a speciálních strojů
pozemky, stavby a zařízení pro čerpací stanice pohonných hmot, kapacitní veřejná parkoviště,
plochy pro odstavování nákladních vozidel, hromadné garáže
autolakovny a lakovny, kapacitní truhlárny, parkování nákladních vozidel a speciálních strojů na
pozemcích rodinných domů, vrakoviště apod.
ubytovací zařízení hotelového typu, ubytovny pro dělníky a pod.
další stavby, zařízení a činnosti, které svým provozováním narušují užívání staveb a zařízení ve
svém okolí, snižují kvalitu okolního prostředí a pohodu bydlení nebo významně zvyšují dopravní
zátěž v území;

-

podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
novostavby a změny stávajících staveb budou respektovat stávající urbanistickou strukturu,
výškovou hladinu okolní zástavby (max. 1 NP + podkroví, nebo 2 NP bez využitelného podkroví)
a v lokalitě obvyklé intenzity zástavby pozemků. V lokalitě Z2 max. 1 NP + podkroví.

-

Další podmínky využití zastavitelných ploch SV jsou uvedeny v kapitole 3.3

6.2 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Plochy občanského vybavení-tělovýchovná a sportovní zařízení - OS
hlavní využití:
plochy pro sport a denní rekreaci obyvatel

-

přípustné využití:
pozemky, stavby a zařízení pro sportovní a tělovýchovná zařízení
pozemky, stavby a zařízení kulturní místního významu
pozemky, stavby a zařízení pro denní rekreaci obyvatel
plochy zeleně veřejné a vyhrazené
pozemky veřejných prostranství
pozemky dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území
protipovodňová a protierozní opatření

-

podmíněně přípustné využití:
stavby pro bydlení, pokud se jedná o bydlení majitelů a správců, či služební byty
plochy, stavby, zařízení a činnosti doplňující hlavní a přípustné využití za podmínky, že nebudou
narušovat kvalitu prostředí

-

nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti pro zemědělství a průmysl a další stavby, zařízení a činnosti, které
budou v rozporu s využitím hlavním, přípustným a podmíněně přípustným

Plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední - OM
hlavní využití:
-

občanské vybavení charakteru komerčního místního významu

přípustné využití:
-

pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení komerčního charakteru
pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení, která je součástí veřejné infrastruktury
pozemky veřejných prostranství, veřejné, vyhrazené a ochranné zeleně
pozemky dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území
protipovodňová a protierozní opatření

podmíněně přípustné využití:
-

stavby pro bydlení, pokud se jedná o bydlení majitelů a správců, či služební byty jako součást
areálu občanského vybavení

nepřípustné využití:
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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-

pozemky, stavby a zařízení pro průmyslovou výrobu a velkokapacitní skladování
další stavby a zařízení, jejichž provozováním by bylo narušeno užívání pozemků, staveb a
zařízení s funkcí hlavní

podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
-

novostavby a změny stávajících staveb budou respektovat stávající urbanistickou strukturu,
výškovou hladinu okolní zástavby a v lokalitě obvyklé intenzity zástavby pozemků
stavby max. do 2 nadzemních podlaží + podkroví

Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura - OV
hlavní využití:
-

občanské vybavení veřejného charakteru

přípustné využití:
-

pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení - veřejná infrastruktura
pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení komerčního charakteru
pozemky veřejných prostranství, veřejné, vyhrazené a ochranné zeleně
pozemky dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území
protipovodňová a protierozní opatření

podmíněně přípustné využití:
-

stavby pro bydlení, pokud se jedná o bydlení majitelů a správců, či služební byty jako součást
areálu občanského vybavení

nepřípustné využití:
-

pozemky, stavby a zařízení pro průmyslovou výrobu a velkokapacitní skladování
další stavby a zařízení, jejichž provozováním by bylo narušeno užívání pozemků, staveb a
zařízení s funkcí hlavní

podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
-

novostavby a změny stávajících staveb budou respektovat stávající urbanistickou strukturu,
výškovou hladinu okolní zástavby a v lokalitě obvyklé intenzity zástavby pozemků
stavby max. do 2 nadzemních podlaží + podkroví

Plochy občanského vybavení - hřbitovy - OH
hlavní využití:
-

plochy hřbitovů a veřejných pohřebišť

přípustné využití:
-

pozemky, stavby a zařízení pro pohřbívání a související stavby a zařízení provozního vybavení
pozemky, stavby a zařízení pro občanské vybavení a služby související s hlavním využitím
plochy zeleně veřejné a vyhrazené
stavby a zařízení dopravního a technického vybavení pro obsluhu řešeného území

nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

6.3 PLOCHY REKREACE
Plochy rekreace - zahrádkářské osady - RZ
hlavní využití :
-

jedná se o plochy určené k rekreaci individuálního rodinného charakteru a zahrádkaření

přípustné využití :
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-

pozemky dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území
protipovodňová a protierozní opatření

nepřípustné využití :
rodinné domy a jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití

-

podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného
-

max. 1 nadzemní podlaží + podkroví

6.4 PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
Plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba - VD
hlavní využití:
-

výroba a skladování bez negativních dopadů na okolí, služby a obchod

přípustné využití:
-

-

pozemky a stavby výroby a výrobních služeb a řemeslné výroby, pozemky a stavby pro
skladování, které svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení
ve svém okolí a nesnižují kvalitu okolního prostředí a svým charakterem a kapacitou nezvyšují
dopravní zátěž v území
pozemky a stavby pro obchodní zařízení a nevýrobní služby
pozemky dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území
plochy zeleně

podmíněně přípustné využití:
-

bydlení, ubytování, občanská vybavenost za podmínky, že nenaruší využití hlavní
pozemky a stavby pro zemědělství za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením
nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu okolního prostředí a svým
charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území

nepřípustné využití:
takové stavby, zařízení a činnosti, které svým provozováním a technickým zařízením narušují
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu okolního prostředí a svým charakterem a
kapacitou zvyšují dopravní zátěž v území

-

podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu:
-

hmotový a architektonický výraz objektů bude podřízen jejich přirozenému zapojení do okolního
prostředí, zejména pak bezproblémovému působení v průhledech a dálkových pohledech

Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba - VZ
hlavní využití:
-

areály zemědělské výroby sloužící k umisťování staveb zemědělské výroby a funkčně
souvisejících staveb a zařízení a přidružené drobné výroby

přípustné využití:
-

-

pozemky, stavby a zařízení výroby zemědělské rostlinné a živočišné (stavby pro uskladnění a
posklizňovou úpravu plodin, stavby pro ustájení a chov zvířat včetně skladování a příprava
krmiva a steliva, uchování produktů, dočasné uchování odpadů, skladování nástrojů, pěstování
rostlin, servis)
pozemky, stavby a zařízení nezemědělského charakteru - lehké průmyslové výroby, výrobních
služeb a řemeslné výroby, pozemky, stavby a zařízení pro skladování
pozemky, stavby a zařízení pro obchodní zařízení a nevýrobní služby
pozemky, stavby a zařízení správních a administrativních činností pro výrobu
pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury
zařízení pro výrobu energií - fotovoltaická elektrárna na střechách objektů
zařízení pro výrobu energií - bioplynová stanice
plochy zeleně
protipovodňová a protierozní opatření
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podmíněně přípustné využití:
-

pozemky, stavby a zařízení komerčního charakteru včetně stravovacího zařízení pro
zaměstnance, pokud podmínkami jejich využití nebude omezováno hlavní využití

nepřípustné využití:
-

stavby a zařízení pro ubytování a bydlení
zařízení vzdělávací, kulturní, zdravotnická, sociální péče
zařízení pro rekreaci
takové stavby, zařízení a činnosti, které svým provozováním a technickým zařízením narušují či
omezují hlavní využití

podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu:
-

při realizaci nové zástavby v rámci areálu nebudou vznikat nové a prostorové a výškové
dominanty
po obvodu areálů (v kontaktu s obytnou zástavbou a s volnou krajinou budou zřizovány pásy
izolační zeleně

6.5 PLOCHY ZELENĚ
Plochy zeleně - soukromá a vyhrazená - ZS
hlavní využití:
-

plochy většinou soukromé zeleně v sídlech, obvykle oplocené, které nejsou součástí jiných typů
funkčního využití (tj. plochy zahrady, sady, louky a malé zorněné plochy)

přípustné využití:
stavby a zařízení zvyšující využitelnost těchto ploch - drobné stavby (bazény a obdobné malé
vodní plochy, herní prvky, zahradní domky apod.)

-

nepřípustné využití:
-

jiné využití, než je uvedeno jako hlavní a přípustné využití

Plochy zeleně - ochranná a izolační - ZO
Hlavní využití:
-

plochy zeleně s funkcí ochrannou (odclonění okolí od zdrojů znečištění prostředí emisemi zejména prachem, a hlukem) a estetickou (zmírnění nepříznivého estetického působení staveb,
areálů a činností v krajině)

Přípustné využití:
-

plochy zeleně specifické, izolační a přírodní (v rámci prvků ÚSES)
pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území

Podmíněně přípustné využití:
-

stezky pro pěší a cyklisty, drobná vybavenost pro nepobytovou rekreaci obyvatel za podmínky,
že nebude narušena izolační funkce zeleně

Nepřípustné využití:
-

jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití

6.6 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Plochy veřejných prostranství - PV
hlavní využití:
-
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plochy veřejně přístupné bez omezení, které mají významnou prostorotvornou a pobytovou funkci
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přípustné využití:
-

pozemky veřejně přístupné
stavby a zařízení občanského vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství, které zvyšují
využitelnost těchto ploch pro obyvatele (např. altány, informační kiosky, dětská hřiště, přístřešky
městské hromadné dopravy, vodní prvky a umělecká díla apod.)
plochy zeleně
pozemky, stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury

nepřípustné využití:
jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití

-

Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň - ZV
hlavní využití:
-

plochy zeleně v zastavěném a nezastavěném území s funkcí veřejnou a izolační

přípustné využití:
-

pozemky veřejně přístupné zeleně
travnaté plochy s výsadbami vhodné druhové skladby (sadové úpravy), drobné vodní plochy,
stavby a zařízení občanské vybavenosti slučitelné s účelem ploch veřejné zeleně, tedy jako
stavby doplňkové, které zvyšují kvalitu a využitelnost těchto ploch jako prostoru veřejného
pěší a cyklistické komunikace
vodní plochy a toky
dětská hřiště a hřiště pro míčové hry
drobné zpevněné plochy
plochy zeleně specifické a izolační
pozemky dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území

nepřípustné využití:
-

nepřípustné je jakékoli jiné využití, než se uvádí jako hlavní a přípustné

Další podmínky využití zastavitelných ploch ZV jsou uvedeny v kapitole 3.3

6.7 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě - TI
hlavní využití:
-

plochy a areály technické infrastruktury

přípustné využití:
-

pozemky, stavby a zařízení pro zásobování vodou
pozemky, stavby a zařízení pro zásobování energiemi
pozemky, stavby a zařízení pro zásobování teplem a plynem
pozemky, stavby a zařízení pro telekomunikace a radiokomunikace
pozemky, stavby a zařízení pro odvádění, čištění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území
plochy zeleně
protipovodňová a protierozní opatření

nepřípustné využití:
-

jiné využití, než je uvedeno jako hlavní a přípustné využití
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6.8 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Plochy dopravní infrastruktury silniční - DS
hlavní využití:
-

plochy a koridory silniční, místní a účelové dopravy, pokud nejsou součástí jiných funkčních
ploch, plochy dopravy v klidu a dalších zařízení neliniového charakteru

přípustné využití:
-

pozemky, stavby a zařízení silnic včetně pozemků součástí komunikací (odvodnění komunikací,
zářezy, násypy, opěrné a zárubní zdi, mosty, stavby protihlukové ochrany apod.)
pozemky, stavby a zařízení místních a účelových komunikací včetně pozemků součástí
komunikací
pozemky, stavby a zařízení pro dopravu v klidu (odstavné a parkovací plochy)
pozemky, stavby a zařízení pro veřejnou dopravu (zastávky veřejné autobusové dopravy a jejich
vybavení)
komunikace pro pěší a cyklisty
zeleň na dopravních plochách
doplňkový městský mobiliář a drobná zařízení technické infrastruktury
protipovodňová a protierozní opatření

nepřípustné využití:
-

jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití

6.9 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
Plochy zemědělské - NZ
hlavní využití:
-

zemědělsky obhospodařované pozemky včetně drobných ploch krajinné zeleně;

přípustné využití:
-

pozemky orné půdy, trvalých travních porostů, extenzivní sady, zahrady
liniové nebo plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí, drobné
interakční prvky a vodní plochy)
stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury (vč. zařízení technického vybavení pro obsluhu
sousedících staveb, např. přípojky TI, podzemní jímky, vodní zdroje atd.);
stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro zpřístupnění pozemků, cesty zajišťující prostupnost
krajiny, stezky pro pěší a cyklisty, nezpevněné polní cesty
protipovodňová, protierozní a revitalizační opatření
stávající ohrazení pozemků pro chovné účely (obora);

podmíněně přípustné využití:
-

-

-
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zalesnění, revitalizace ploch vč. vodotečí, vodní plochy a toky a stavby pro jejich
obhospodařování - podmínkou je respektování zásad ochrany ZPF a ochrany přírody a krajiny
stavby a zařízení pro zemědělství za podmínky, že se jedná o stavby pro ustájení hospodářských
zvířat do 49 ks, zařízení zemědělské prvovýroby vázané na konkrétní zemědělsky
obhospodařovanou lokalitu nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném
území a pastevectví (žlaby, přístřešky pro dobytek, seníky apod.)
v rámci koridoru pro vymezení prvků ÚSES je možno segmenty ploch využívat dle hlavního,
přípustného a podmíněně přípustného využití předmětných ploch pouze do doby konkrétního
vymezení pozemků spadajících do biokoridoru (v projektech ÚSES); po tomto upřesnění a po
majetkovém vypořádání budou pozemky ÚSES využívány v režimu ploch přírodních NP
ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely - pouze při zajištění prostupnosti krajiny
stavby a opatření zlepšující podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu,
drobný mobiliář v přírodě blízkém provedení (informační tabule, odpočívadla apod.), drobná
myslivecká zařízení (posedy, krmelce) - pokud neznemožňují obhospodařování pozemků;
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nepřípustné využití:
-

větrné a fotovoltaické elektrárny
stavby a zařízení pro zemědělství a lesnictví jiné, než jsou uvedeny v podmíněně přípustném
(např. stavby pro trvalé kapacitní ustájení hospodářských zvířat)
oplocení pozemků
silnice I. - III. třídy (s výjimkou zlepšování parametrů stávajících silnic)
těžba nerostů
další stavby, opatření a činnosti, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným
využitím

podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
-

případné výškové stavby (rozhledny, zařízení technické infrastruktury) jsou z hlediska ÚP
přípustné pouze v případě, že negativně nenaruší krajinný ráz a panorama obce;

6.10 PLOCHY LESNÍ
Plochy lesní - NL
hlavní využití:
-

plochy lesa se zastoupením produkčních (hospodářských) i mimoprodukčních funkcí - ochranných
(přírodních), ekostabilizačních, krajinotvorných a rekreačních;

přípustné využití:
-

plochy PUPFL
pozemky, stavby a zařízení lesního hospodářství (lesnické účelové komunikace a plochy, hrazení
bystřin a strží, odvodnění lesní půdy, myslivecká zařízení - vč. stávajícího ohrazení pro chovné a
pěstební účely protierozní a protipovodňová opatření)
malé vodní plochy a toky;
stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro zpřístupnění pozemků, cesty zajišťující prostupnost
krajiny, stezky a značené trasy pro pěší a cyklisty, hippostezky a naučné stezky
nezbytné stavby a zařízení technického vybavení a stavby a zařízení nevyžadující odnětí
pozemků určených k plnění funkcí lesa podle ustanovení příslušných právních předpisů
stávající plochy trvalých travních porostů, orné půdy a mimolesní zeleně
protipovodňová, protierozní a revitalizační opatření;

podmíněně přípustné využití:
-

-

stavby a opatření zlepšující podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu,
drobný mobiliář v přírodě blízkém provedení (rozhledny, informační tabule, odpočívadla apod.),
drobná myslivecká a obdobná zařízení (posedy, krmelce, včelíny) aj. - pokud neznemožňují
obhospodařování pozemků
ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely - za podmínky zajištění prostupnosti krajiny
v rámci koridoru pro vymezení prvků ÚSES je možno segmenty ploch využívat dle hlavního,
přípustného a podmíněně přípustného využití předmětných ploch pouze do doby konkrétního
vymezení pozemků spadajících do biokoridoru (v projektech ÚSES); po tomto upřesnění a po
majetkovém vypořádání budou pozemky ÚSES využívány v režimu ploch přírodních NP

nepřípustné využití:
-

stavby, opatření a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím;
oplocení pozemků (vyjma dočasného, např. pro lesní školky)
silnice I. - III. třídy (s výjimkou zlepšování parametrů stávajících silnic)
stavby a zařízení pro zemědělství (vyjma zařízení pro chov včel)
větrné a fotovoltaické elektrárny;
těžba nerostů

podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu:
- případné výškové stavby (rozhledny, zařízení technické infrastruktury) jsou z hlediska ÚP
přípustné pouze v případě, že negativně nenaruší krajinný ráz a panorama obce;
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6.11 PLOCHY PŘÍRODNÍ
Plochy přírodní - NP
hlavní využití:
- lesní porosty, krajinná zeleň, vodní plochy, popř. součásti ZPF, jež souhrnně vytvářejí plochy
původních, přírodních a přírodě blízkých ekosystémů a zajišťují tak uchování druhového a
genového bohatství spontánních druhů a organismů - fauny a flóry
- plochy NP jsou vymezeny na základě zvláštních předpisů pro zajištění ochrany a žádoucího
vývoje prvků územního systému ekologické stability a dalších ekologicky cenných území, jejichž
kategorie stanoví příslušný zákon;
přípustné využití:
- pozemky určené k plnění funkce lesa s mimoprodukčními způsoby hospodaření včetně zalesnění
- pozemky ZPF - určené pro extenzivní hospodaření způsobem šetrným k přírodním danostem
- plochy zeleně zajišťující mimoprodukční funkce krajiny a příznivé působení na okolní ekologicky
méně stabilní části krajiny
- stavby a opatření v zájmu zabezpečení prostoru pro relativně nerušenou existenci a vývoj
přírodních a přírodě blízkých společenstev a v zájmu ochrany přírody a krajiny
- účelové komunikace zejména pro obhospodařování zemědělských a lesních pozemků
- turistika (vč. cykloturistiky a hippoturistiky) po značených trasách vhodných k danému účelu
- pozemky vodních toků a vodních ploch udržované v přírodě blízkém stavu, revitalizační opatření
- protipovodňová, protierozní a revitalizační opatření;
podmíněně přípustné využití:
-

stávající činnosti produkčního charakteru lze realizovat bez možnosti zvyšování jejich intenzity
mimoprodukční funkce zemědělského půdního fondu a ploch PUPFL - jejich charakter musí být
v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny
výstavba liniových inženýrských sítí, jejichž trasování mimo přírodní zónu není reálně možné pokud nebude zásadně narušena přírodní funkce plochy;
ohrazení pozemků pro pěstební účely - za podmínky zajištění prostupnosti krajiny
stavby a opatření zlepšující podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu,
drobný mobiliář v přírodě blízkém provedení (rozhledny, informační tabule, odpočívadla apod.),
drobná myslivecká a obdobná zařízení (posedy, krmelce, včelíny) aj. - pokud nenarušují přírodní
funkce plochy;

nepřípustné využití:
-

oplocení pozemků (vyjma dočasného, např. pro výchovné zásahy)
silnice I. - III. třídy (s výjimkou zlepšování parametrů stávajících silnic)
stavby a zařízení pro zemědělství (vyjma zařízení pro chov včel)
větrné a fotovoltaické elektrárny
těžba nerostů
stavby, opatření a činnosti, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím;

podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu:
- případné výškové stavby (zařízení technické infrastruktury) jsou z hlediska ÚP přípustné pouze
v případě, že negativně nenaruší krajinný ráz a panorama obce;

6.12 PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, zemědělské - NSpz
hlavní využití:
-

plochy převážně krajinné zeleně zajišťující ve vyváženém poměru mimoprodukční a produkční
funkce - trvalou existenci přírodě blízkých nebo pozměněných ekosystémů a zemědělsky
obhospodařovaných ploch se zastoupením přírodních a kulturních prvků;

přípustné využití:
-
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stabilní části krajiny
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-

pozemky ZPF převážně pro extenzivní způsoby hospodaření (hospodaření způsobem šetrným
k přírodním danostem bez zvyšování intenzity využití)
vodní toky a vodní plochy udržované v přírodě blízkém stavu
stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury (vč. zařízení technického vybavení pro obsluhu
sousedících staveb, např. přípojky TI, podzemní jímky, vodní zdroje atd.);
stavby a zařízení technické infrastruktury (vč. liniových inženýrských sítí), popř. turistického
vybavení (odpočinková místa);
protipovodňová, protierozní a revitalizační opatření

podmíněně přípustné využití:
-

-

-

zalesnění (podmíněno dodržením podmínek ochrany přírody a ZPF)
stavby a zařízení pro zemědělství za podmínky, že se nejedná o stavby pro trvalé ustájení
hospodářských zvířat, zařízení zemědělské prvovýroby vázané na konkrétní zemědělsky
obhospodařovanou lokalitu nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném
území a pastevectví (žlaby, přístřešky pro dobytek, seníky, včelíny apod.)
pozemky účelových komunikací zejména pro obhospodařování zemědělských a lesních pozemků,
pro zajištění průchodnosti krajiny - podmínkou je respektování zásad ochrany ZPF
ohrazení pozemků pro pěstební a chovné účely - za podmínky zajištění prostupnosti krajiny
turistika (vč. cykloturistiky a hippoturistiky) po značených trasách vhodných k danému účelu
v rámci koridoru pro vymezení prvků ÚSES je možno segmenty ploch využívat dle hlavního,
přípustného a podmíněně přípustného využití předmětných ploch pouze do doby konkrétního
vymezení pozemků spadajících do biokoridoru (v projektech ÚSES); po tomto upřesnění a po
majetkovém vypořádání budou pozemky ÚSES využívány v režimu ploch přírodních NP
stavby a opatření zlepšující podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu, drobný
mobiliář v přírodě blízkém provedení (rozhledny, informační tabule, odpočívadla apod.), drobná
myslivecká zařízení (posedy, krmelce) aj. - pokud neznemožňují obhospodařování pozemků;

nepřípustné využití:
-

oplocení pozemků (vyjma dočasného, např. pro lesní školky)
silnice I. - III. třídy (s výjimkou zlepšování parametrů stávajících silnic)
stavby a zařízení pro zemědělství jiné, něž jsou uvedeny v podmíněně přípustném
větrné a fotovoltaické elektrárny
těžba nerostů
stavby, opatření a činnosti, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím;

podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
-

případné výškové stavby (rozhledny, zařízení technické infrastruktury) jsou z hlediska ÚP
přípustné pouze v případě, že negativně nenaruší krajinný ráz a panorama obce;

6.13 PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
Plochy vodní a vodohospodářské - W
hlavní využití:
-

řeky a drobné vodní toky, přehrady, rybníky, jezera, mokřady a ostatní vodní nádrže, které plní
funkce vodohospodářské, ekologicko stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské

přípustné využití:
-

vodní toky a plochy včetně břehové zeleně
technické stavby a zařízení pro obsluhu a ochranu území (jezy, jímání vody, výpusti, hráze, čepy,
kaskády, ochranné a opěrné zdi, energetická zařízení, pro údržbu aj.)
chov ryb a vodních živočichů

nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
oplocování pozemků vodních toků v řešeném území a vodních ploch v nezastavěném území
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7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ
OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO
KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
Územním plánem jsou stanovena následující veřejně prospěšné stavby a opatření:
Pořadové
číslo

Popis a lokalizace plochy

Obec

Založení prvků ÚSES - nadregionální a regionální biokoridor
NRBK K71 Žehuňská obora - Bohdaneč, nadregionální biokoridor převzatý
z nadřazené územně plánovací dokumentace (ZÚR Pk) procházející
Křičení lesním komplexem Branžov
VU1

Křičeň

RBK 1274 Lhotáček (Mnichovecké) - Roudnice, regionální biokoridor
s prvky nadregionálního biokoridoru převzatý z nadřazené územně
plánovací dokumentace (ZÚR Pk) procházející Křičení lesním komplexem
Branžov
VD 1

Dopravní infrastruktura - přeložka silnice I/36
Jedná se o přeložku silnice I/36, resp. dálniční přivaděč Lázně Bohdaneč dálnice D 11

Křičeň

8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ
PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU
KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 8 KATASTRÁLNÍHO
ZÁKONA
Nejsou vymezeny.

24

REGIO, projektový ateliér s.r.o.

Územní plán Křičeň

9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM
ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ
LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
ČINNOSTI
Územním plánem jsou navrženy následující plochy pro prověření územní studií:
Pořad
ové
číslo

Rámcové zadání územní studie
vytvoření koncepce organizace rozvojové lokality s důrazem na vymezení
ploch veřejných prostranství a obslužného komunikačního systému
v dostatečných šířkových parametrech
- základní zásady pro řešení technické infrastruktury
- zásady prostorového a plošného uspořádání výstavby, zejména: u novostaveb
nutné zachování výškové hladiny, okolní zástavby nezamezující dálkovým
pohledům na Lázně Bohdaneč, maximální koeficient zastavění stavebních,
pozemků 0,4 (stavby včetně zpevněných ploch, budou navrženy významnější
2
plochy veřejných prostranství v min. rozsahu 1000 m (do této plochy nebudou
započítány pozemní komunikace, dopravní napojení lokality je možno řešit ze
dvou bodů na severním a jižním okraji lokality, v další fázi (územní řízení, apod.)
bude doloženo nepřekročení hygienických limitů hluku z plánované silnice I/36 dálnice D11 pro funkci bydlení v jižní části zastavitelné plochy Z2
- bude respektováno OP vrchního elektrického vedení 35 kV
-

Z2

Lhůta
(v letech)
Lhůta pro
pořízení územní
studie je
stanovena do 4
let od vydání ÚP
Křičeň

Stanovená lhůta pro pořízení územních studií (ÚS) se vztahuje k datu splnění povinností stanovených
stavebním zákonem - schválení ÚP Křičeň a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací
činnosti.

10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

Pořadové
číslo

R1

Prověřovaný
způsob využití

izolační zeleň

Předpokládané využití a podmínky pro jeho prověření
- jedná se o územní rezervu izolační zeleně v jižní až
jihozápadní části řešeného území, která má za účel
minimalizovat negativní důsledky provozu na plánované
přeložce silnice I/36 Lázně Bohdaneč - dálnice D11 pro
jižní až jihozápadní část zastavěného území Křičeně

Katastrální
území

Křičeň

11. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST.
6 STAVEBNÍHO ZÁKONA
Územním plánem nebylo nutno stanovit kompenzační opatření.
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12. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A VÝKRESŮ
GRAFICKÉ ČÁSTI
Řešení Územního plánu Křičeň má 22 stran formátu A4.
Obsah grafické části ÚP:
1
2
3

26

Výkres základního členění území
Hlavní výkres
Výkres veřejně prospěšný staveb, opatření a asanací

1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
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ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘIČEŇ
Úvod - pojmy využívané v textových částech Územního plánu Křičeň
zastavěné území je území vymezené územním plánem (postupem podle stavebního zákona dle § 58);
zastavitelná plocha je plocha vymezená k zastavění v územním plánu - vně hranice zastavěného území;
přestavbová plocha, plocha přestavby je plocha uvnitř zastavěného území určená územním plánem ke změně
využití;
nezastavěné území je tvořeno pozemky, které nejsou zahrnuty územním plánem do zastavěného území nebo
zastavitelných ploch;
plocha je část území tvořená pozemkem nebo souborem pozemků vymezená územním plánem s ohledem na
stávající nebo požadovaný způsob jejího využití a její význam;
koridor je plocha pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo opatření nestavební povahy;
rozvojová plocha (lokalita) - souhrnné označení zastavitelných ploch a ploch přestavby jako podmnožiny ploch
změn, kdy je územním plánem měněno funkční využití;
stabilizované území je území, v němž je stávající stav využití převzat beze změny do návrhu územního plánu;
dosavadní využití - využití, které z funkčního nebo urbanistického hlediska není v souladu se stanoveným
funkčním využitím, ale po dobu životnosti dané stavby je přípustné;
funkčními plochami se rozumí plochy s rozdílným způsobem využití;
hlavní využití charakterizuje funkční využití stanovené tímto územním plánem;
přípustné využití je výčtem staveb a zařízení, které lze v ploše umístit a vymezit jim pozemky, zařízení, změn
staveb a výčtem způsobů, kterými mohou být pozemky a plochy využity;
podmíněně přípustné využití stanoví výčet staveb a zařízení, které lze v dané ploše umístit na základě splnění
stanovených podmínek, a výčet změn využití, které lze uskutečnit na základě splnění stanovených podmínek;
nepřípustné využití může kromě vymezení nepřípustného využití označit specifické činnosti, stavby a způsoby
využití, které nelze v dané ploše uplatnit;
regulativy se rozumí stanovené podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití, resp. přípustné,
podmíněně přípustné a nepřípustné využití a podrobnější podmínky prostorového uspořádání;
podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu mohou kromě prostorových stanovit i
kapacitní limity, které nesmějí být překročeny;
veřejná infrastruktura - jedná se o pozemky, stavby a zařízení 1. dopravní infrastruktury, 2. technické
infrastruktury, 3. občanského vybavení - zařízení pro vzdělání a výchovu, sociální a zdravotní služby a péči o
rodinu, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva), 4. veřejných prostranství zřizované nebo užívané ve
veřejném zájmu, 5. stavby ke snižování ohrožení živelními nebo jinými pohromami;
veřejně prospěšná stavba je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce,
kraje nebo státu vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci (zde územním plánem);
veřejně prospěšné opatření je opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji
nebo ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací
dokumentaci;
asanace - ozdravění území;
zařízení místního významu - zařízení sloužící zejména pro obyvatele dané lokality a s určitou (lokálně
diferencovanou) docházkovou vzdáleností;
pohodou bydleni se rozumí souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydleni bylo zdravé a vhodné pro
všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydleni. Pohoda bydleni je
daná zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou hladinou hluku, čistotou ovzduší,
přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi pachu a prachu, osluněním apod.;
občanské vybavení - zahrnuje zařízení veřejné infrastruktury a zařízení vybavenosti komerční, tzn. souhrnně zařízení
pro správu a administrativu, zařízení školská a výchovná, zařízení pro kulturu, zařízení pro tělovýchovu a sport, zařízení
zdravotnictví a sociální péče, zařízení maloobchodu, služeb nevýrobních a výrobních, zařízení veřejného ubytování a
stravování;
komerční občanské vybavení - slouží např. pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování a další
služby;
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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velkoplošné maloobchodní zařízení - zařízení obchodu, jehož prodejní plocha přesahuje 400 m
stanovený územním plánem);

2

(limit

lehká výroba - výrobní činnost, která používá malé množství částečně zpracovaného materiálu pro výrobu zboží
s relativně vysokou přidanou hodnotou na jednotku zboží. Obecně má tato výroba menší environmentální dopady
než výroba těžká, zpravidla má naopak vyšší nároky na dopravní obsluhu (možný negativní vliv související
dopravy na okolí) než výroba nerušící nebo výroba drobná a řemeslná. Lehkou výrobou se míní například: výroba
oděvů, obuvi, nábytku, spotřební elektroniky, domácích spotřebičů apod.;
drobná a řemesla výroba - malosériová výroba či výrobní služby, které svým charakterem a kapacitou nemění
charakter území, vyjádřený hlavním využitím plochy. Provoz s malým rozsahem výměry výrobní plochy, nízkým
počtem zaměstnanců a neklade zvýšené nároky na dopravní zátěž území. Za drobnou a řemeslnou výrobu nelze
považovat např. klempírny, lakovny, truhlárny, betonárky a další provozy, které vyžadují vstup těžké nákladní
dopravy do území;
nerušící služby - služby, které svým provozováním, výrobním a technickým zařízením nenarušují pohodu
bydleni v budovách ve svém okolí. Nerušícími službami se míní například: služby cestovního ruchu, návrhářské a
projekční služby, půjčovny, kadeřnictví, čistírny apod. Za nerušící služby nelze považovat například služby pro
motoristy (autoservisy, pneuservisy, autoklempírny, lakovny) a provozy, vyžadující vstup těžké nákladní dopravy
do území;
nerušící výroba - výroba, která svým provozováním, výrobním a technickým zařízením nenarušuje pohodu
bydleni v budovách ve svém okolí. Nerušící výrobou se míní například: drobná a řemeslná výroba, tiskárny,
pekárny, výrobny potravin a nápojů, které odpovídají výše uvedené charakteristice;
zemědělská malovýroba - jedná se o zemědělský provoz s malým rozsahem zemědělské výroby, který neklade
zvýšené nároky na dopravní zátěž území (bez negativních dopadů na své okolí), který může být součástí jiných
typů zástavby ve venkovském prostředí (typickým druhem jsou rodinné statky se značně rozdílnou specializací);v měřítku kapacity ustájení živočišné výroby do 49 dobytčích jednotek;
zemědělská velkovýroba - v měřítku kapacity ustájení živočišné výroby nad 49 dobytčích jednotek;
bydlení majitelů a správců, či služební byty - jedná se o stavby a zařízení pro bydlení, které je zcela funkčně a
prostorově vázáno na provoz areálu
skladovací areál - monofunkční areál velkého rozsahu určený pro skladování s vysokými nároky na dopravu
vyžadující dopravní napojení na vyšší dopravní systém;
agroturistické zařízení - zařízení uspokojující potřeby této novodobé formy trávení volného času s přímou
vazbou na zemědělskou výrobu včetně doprovodných služeb (ubytování a stravování a další doplňkové služby);
maximální koeficient zastavění vyjadřuje nejvyšší možný podíl z celkové rozlohy pozemku pro umístění RD
nebo v rámci určité zastavitelné plochy nebo plochy, kterou mohou zabírat zastavěné plochy budov a zpevněné
(nepropustné) plochy; jde tedy o poměr zastavěných a zpevněných ploch k celkové ploše pozemku určené v ÚP
k využití danou funkcí;
výšková hladina zástavby je dána pomyslnou spojnicí hřebenů střech a atik skupiny staveb obdobného
charakteru v lokalitě (např. stavby pro bydlení); pokud se mluví o dodržení výškové hladiny, je nepřijatelná
významná odchylka od této pomyslné spojnice, a to jak v kladném, tak záporném smyslu, pokud se nejedná o
záměrný výškový akcent v lokalitě např. u významných objektů občanského vybavení vysoké urbanistickoarchitektonické úrovně;
pozemek pro umístění RD může zahrnovat též navazující pozemek (např. zahrady) vymezený v KN, který
s pozemkem pro RD tvoří logický uzavřený celek (např. pod společným oplocením);
doplňková stavba (objekt) - jedná se o stavby, které plní doplňkovou stavbu pro stavbu hlavní;
podkroví - ohraničený vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím nalézající se převážně v prostoru pod
šikmou střechou a určený k účelovému využití.
územní systém ekologické stability (ÚSES) je krajinotvorný program, jehož úkolem je zvýšení ekologické
stability od nejmenších celků až po celoevropské sítě; Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
definuje ÚSES takto: „Územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených i
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je
posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných
vazeb.“ ÚSES je tvořen následujícími skladebnými prvky: biocentrum, biokoridor a podpůrnými prvky: interakční
prvek;
společné jednání - projednání návrhu ÚP dle § 50 stavebního zákona;
veřejné projednání, řízení o ÚP - projednání návrhu ÚP dle § 52 stavebního zákona;
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Seznam použitých zkratek

ATS
- automatická tlaková stanice
BJ
- bytová jednotka
BPEJ
- bonitovaná půdně ekologická jednotka
ČD
- České dráhy, a.s.
ČEZ
- České energetické závody, a.s.
ČHMÚ
- Český hydrometeorologický ústav
ČOV
- čistírna odpadních vod
ČSN a TP
- česká státní norma a technické podmínky
DN
- dimenze potrubí
EO
- ekvivalentní obyvatel
EVL
- evropsky významné lokality
CHLÚ
- chráněné ložiskové území
CHKO
- chráněná krajinná oblast
CHOPAV
- chráněná oblast přirozené akumulace vod
KČT
- Klub českých turistů
KPÚ
- komplexní pozemkové úpravy
LBC, RBC
- lokální, regionální biocentrum
LBK, RBK, NRBK -lokální, regionální, nadregionální biokoridor
MVE
- malá vodní elektrárna
MZdr
- Ministerstvo zdravotnictví ČR
MZe
- Ministerstvo zemědělství ČR
NN, VN, VVN
- nízké, vysoké, velmi vysoké napětí
NV
- nařízení vlády
OP
- ochranné pásmo
ORP
- obec s rozšířenou působností
PHO
- pásmo hygienické ochrany
Pk
- Pardubický kraj
PP
- přírodní památka
PRVK Pk
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje
PUPFL
- pozemky určené k plnění funkce lesa
R+NR ÚSES
- regionální a neregionální územní systém ekologické stability
RD
- rodinný dům
SAS
- státní archeologický seznam
STL, VTL
- středotlaký, vysokotlaký (plynovod)
SVH
- skupinový vodovod Hlinsko
TKO
- tuhý komunální odpad
TS
- trafostanice
TVP
- televizní převaděč
ÚAN
- území s archeologickými nálezy
ÚP
- územní plán
ÚPD
- územně plánovací dokumentace
ÚP VÚC
- územní plán velkého územního celku
ÚSES
- územní systém ekologické stability
ÚTP
- územně technické podklady
ÚV
- úpravna vody
VAK
- vodovody a kanalizace
VKP
- významný krajinný prvek
ZPF
- zemědělský půdní fond
ZÚR Pk
- Zásady územního rozvoje Pardubického kraje
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a) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Návrh Územního plánu Křičeň (dále jen „návrh ÚP“) je zpracován v souladu s požadavky
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, v platném znění.
Zastupitelstvo obce Křičeň schválilo usnesením č. 04/2008 dne 18. 2. 2008 ve smyslu
ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona, pořízení Územního plánu Křičeň (dále
jen „ÚP Křičeň“); dle tohoto usnesení byl také ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. f)
stavebního zákona schválen určený zastupitel, pan Jindřich Souček, který bude
spolupracovat s pořizovatelem ÚP Křičeň.
Od obyvatel obce nebyly dle § 46 stavebního zákona podány žádné návrhy na pořízení ÚP
Křičeň.
Obec Křičeň požádala dne 17. 6. 2010 v souladu s usnesením zastupitelstva obce č.
16/2009 o pořízení ÚP Křičeň ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona
Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta (dále jen „pořizovatel“).
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval Návrh zadání ÚP Křičeň (dále
jen „návrh zadání“). Projednávání návrhu zadání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou na
úřední desce obce i Magistrátu města Pardubic. Návrh zadání byl projednán v souladu s §
47 stavebního zákona ve dnech od 3. 9. 2010 do 4. 10. 2010.
V uvedeném termínu většina dotčených orgánů uplatnila vyjádření na obsah návrhu zadání
ÚP Křičeň. Požadavky a podněty od všech dotčených orgánů a Krajského úřadu
Pardubického kraje, oddělení územního plánování k obsahu zadání byly v návrhu zadání
zohledněny a zapracovány, sousední obce neuplatnily žádné podněty. Veřejnost uplatnila
celkem 7 připomínek. Připomínku k Návrhu zadání ÚP Křičeň podala i Obec Křičeň. Návrh
zadání ÚP Křičeň byl po jeho projednání schválen Zastupitelstvem obce Křičeň usnesením
č. 14/2010 ze dne 11. 10. 2010. Schválené zadání předala obec projektantovi.
Během projednávání návrhu zadání ÚP Křičeň Orgán posuzování vlivů na životní prostředí
Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje (dále jen
„příslušný úřad pro posuzování vlivů na životní prostředí“) se dle ustanovení § 10i zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů vyjádřil
tak, že k návrhu zadání ÚP Křičeň není nutno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní
prostředí.
Pořizovatel dále zažádal o stanovisko dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Odbor životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje (dále jen „příslušný orgán ochrany
přírody“) ve svém stanovisku ze dne 27. 7. 2012 (Sp. zn.: 45134/2012/OŽPZ/Pe) vyloučil
významný vliv předložené koncepce na vymezené ptačí oblasti a evropsky významné
lokality.
Návrh ÚP pro společné jednání byl odevzdán dne 13. listopadu 2012.
Po odevzdání návrhu ÚP od zpracovatele bylo pořizovatelem dne 7. 2. 2012 oznámeno
společné jednání o návrhu ÚP (tj. projednání s dotčenými orgány sousedními obcemi,
krajským úřadem a veřejností), které se konalo dne 28. 2. 2012 od 13.00 hod. v zasedacím
sále Stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic. Termín pro uplatnění stanovisek a
připomínek byl stanoven do 29. 3 2012. V rámci společného jednání bylo uplatněno 12
stanovisek dotčených orgánů a 2 připomínky veřejnosti. Sousední obce připomínky
neuplatnily.
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Na základě zákona č. 350/2012 Sb., kterým se změnil stavební zákon (dále jen „novela
stavebního zákona“), pořizovatel 14. 1. 2013 opětovně zveřejnil návrh ÚP. Do 5. 3. 2013
mohl každý k tomuto návrhu uplatnit u pořizovatele své písemné připomínky. V rámci tohoto
projednání nebyla obdržena žádná připomínka.
Vzhledem k výsledkům projednání návrhu ÚP dle § 50 stavebního zákona došel pořizovatel
k závěru, že je potřebné pořídit nový návrh ÚP, a to na základě zásadních změn některých
ustanovení paragrafů účinných s novelou stavebního zákona. Ve spolupráci s určeným
zastupitelem pořizovatel zpracoval návrh pokynů pro zpracování nového návrhu ÚP.
K návrhu pokynů si pořizovatel vyžádal stanoviska příslušného úřadu posuzování vlivů na
životní prostředí a příslušného orgánu ochrany přírody. Příslušný úřad pro posuzování vlivů
na životní prostředí posoudil nový návrh ÚP dle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k názoru, že k tomuto
návrhu není nutno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Příslušný orgán ochrany
přírody ve svém stanovisku opětovně vyloučil významný vliv předložené koncepce na
vymezené ptačí oblasti a evropsky významné lokality.
Návrh pokynů byl v souladu s § 51 odst. 3 stavebního zákona schválen zastupitelstvem
obce, a to usnesením č. 7/2013 ze dne 8. 7. 2013. V rozsahu, v jakém se tyto pokyny
odchylují od zadání ÚP Křičeň, jsou jeho změnou.
Pořizovatel dne 15. 7. 2013 předal zpracovateli Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Křičeň.
Zastupitelstvo obce Křičeň schválilo usnesením č. 6/2015 dne 30. 6. 2015 ve smyslu
ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona nového určeného zastupitele, paní Ing.
Jaroslavu Plačkovou, která bude spolupracovat s pořizovatelem ÚP Křičeň.
Návrh ÚP pro opakované společné jednání byl odevzdán dne 16. května 2016.
Dne 24. 5. 2016 bylo pořizovatelem oznámeno opakované společné jednání o návrhu ÚP,
které se konalo dne 25. 5. 2016 od 09.30 hod. v zasedací místnosti Odboru hlavního
architekta Magistrátu města Pardubic. Termín pro uplatnění stanovisek a připomínek byl
stanoven do 21. 7 2016. V rámci opakovaného společného jednání bylo uplatněno 10
stanovisek dotčených orgánů a 10 připomínek veřejnosti. Sousední obce připomínky
neuplatnily.
Z Krajského úřadu Pardubického kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství byl
obdržen souhlas s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na ochranu ZPF ve smyslu
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
vyhodnotil výsledky společného jednání a dne 10. 4 2017 požádal Krajský úřad
Pardubického kraje, Odbor rozvoje, Oddělení územního plánování o stanovisko dle § 50
odst. 7 stavebního zákona.
Stanovisko Krajského úřadu, oddělení územního plánování bylo obdrženo dne 13. 4 2017 a
konstatovalo se v něm, že byly naplněny požadavky na zajištění koordinace využívání území
s ohledem na širší územní vztahy a byl zajištěn soulad územního plánu s politikou územního
rozvoje, ve znění aktualizace č. 1 a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ve
znění aktualizace č.1. Krajský úřad neshledal nedostatky, které by z hledisek uvedených v §
50 odst. 7 stavebního zákona bránily zahájení řízení o návrhu ÚP.
Pořizovatel předal projektantovi dne 5. května 2017 veškeré výsledky vyhodnocení
opakovaného společného jednání se žádostí o úpravu ÚP Křičeň a současně žádal o
doplnění textové části odůvodnění, kterou pořizovatel zpracoval.
Dne 1. srpna 2017 obdržel pořizovatel upravený návrh ÚP pro veřejné projednání. Veřejné
projednání návrhu ÚP bylo svoláno v souladu s § 52 stavebního zákona na 19. září 2017 v
16:00 hod. do Obecního úřadu Křičeň, č. p. 88. Na veřejné projednání byly pozvány
jednotlivě dotčené orgány, sousední obce, krajský úřad, obec Křičeň a veřejnou vyhláškou
byla pozvána veřejnost. Úplná dokumentace návrhu ÚP byla vystavena na internetových
stránkách města Pardubice a také k nahlédnutí ve fyzické podobě na odboru hlavního
architekta Magistrátu města Pardubic a obci Křičeň. V průběhu řízení o návrhu ÚP bylo
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obdrženo 7 stanovisek dotčených orgánů a stanovisko krajského úřadu, oddělení územního
plánování. V průběhu řízení o návrhu ÚP byly obdrženy 4 námitky, připomínky obdrženy
nebyly. Připomínku neuplatnily ani sousední obce.
Ve stanovisku krajského úřadu, oddělení územního plánování (viz níže) k částem řešení,
které byly od opakovaného společného jednání změněny, bylo konstatováno, že krajský úřad
neuplatňuje požadavky na úpravu návrhu územního plánu z hlediska vyhodnocení souladu
územního plánu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem a z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání. Návrh
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek byl v souladu s § 53 odst. 1
stavebního zákona doručen dotčeným orgánům a krajskému úřadu, kteří byli vyzváni, aby ve
lhůtě do 30 dnů od obdržení uplatnili stanoviska. Pořizovatel obdržel 6 stanovisek dotčených
orgánů a stanovisko krajského úřadu; všechny byly souhlasné bez požadavků a připomínek.
Na základě výsledků veřejného projednání nedošlo k podstatné úpravě návrhu ÚP.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky veřejného projednání
(viz níže), pořizovatel dopracoval přezkum a odůvodnění návrhu ÚP dle § 53 stavebního
zákona a zajistil úpravu návrhu ÚP. Následně byl návrh ÚP předložen zastupitelstvu obce
Křičeň k vydání.
Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 7 stavebního zákona

PARDUBICKY KRAJ
Krajský úřad
odbor rozvoje
oddělení územního plánování
Váš dopis zn.: MmP 23871/2017
Ze dne:
10. 4. 2017
Číslo jednací: KrU 27129/2017
Spisová zn.: SpKrÚ 62205/2010
Vyřizuje:
Ing. Iva Štveráková
Telefon:
466 026 312
E-mail:
iva.stverakova@pardubickykraj.cz
Datum:
13. 4. 2017
Stanovisko k návrhu Územního plánu Křičeň
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen krajský úřad), obdržel dle § 50
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, dne 25. 5. 2016 oznámení o společném jednání o návrhu
Územního plánu Labské Chrčice (dále jen územní plán) a dokumentaci návrhu územního
plánu. Společné jednání o návrhu územního plánu se konalo dne 20. 6. 2016.
V souladu s § 50 odst. 7 stavebního zákona obdržel krajský úřad dne 11. 4. 2017 kopie
stanovisek a připomínek, které byly k návrhu územního plánu uplatněny, a vydává
následující stanovisko.
Na základě návrhu územního plánu lze konstatovat, že byly naplněny požadavky na zajištění
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy.
Návrh územního plánu je v souladu s požadavky vyplývajícími z Politiky územního rozvoje
České republiky, ve znění aktualizace č. 1 a s požadavky vyplývajícími ze Zásad územního
rozvoje Pardubického kraje, ve znění aktualizace č. 1.
Krajský úřad neshledal nedostatky, které by z hledisek uvedených v § 50 odst. 7
stavebního zákona bránily zahájení řízení o návrhu Územního plánu Křičeň.
Odůvodnění
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Krajský úřad obdržel dle § 50 odst. 7 stavebního zákona dokumentaci návrhu územního
plánu. Dále byly krajskému úřadu předloženy přepisy stanovisek dotčených orgánů a
připomínek veřejnosti uplatněných k návrhu územního plánu dle § 50 odst. 3 stavebního
zákona. Dle předložených podkladů sousední obce neuplatnily při společném jednání
připomínky.
Návrh územního plánu není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve
znění aktualizace č. 1, schválené usnesením vlády České republiky č. 276 dne 15. 4. 2015
(dále jen PÚR ČR). Návrh změny respektuje republikové priority územního plánování pro
zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kapitole 2 PÚR ČR a podmínky
a úkoly pro územní plánování stanovené ve čl. 38, 39 a 43 PÚR ČR pro rozvojovou oblast
republikového významu OB4. Pro řešené území nevyplývají z PÚR ČR požadavky na
vymezení koridorů a ploch dopravní či technické infrastruktury, které by svým významem
přesahovaly území jednoho kraje.
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), ve znění aktualizace č. 1, nabyly
účinnosti 7. 10. 2014. Předložený návrh územního plánu respektuje svým návrhem
koncepce a způsobem využití ploch především následující zásady a úkoly stanovené v ZÚR
Pk.
- Priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené
v kap. 1 ZÚR Pk.
- Respektuje zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly pro územní plánování, které
jsou stanovené pro rozvojovou oblast republikového významu OB4 Hradec Králové Pardubice v čl. 12 a v čl. 13 ZÚR Pk.
- Zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích s přírodními, kulturními a
civilizačními hodnotami, které jsou stanovené v kap. 5 ZÚR Pk.
- Zásady pro plánování změn v území, které jsou stanovené z hlediska péče o krajinu v kap.
6 ZÚR Pk.
- Vymezuje a zpřesňuje koridor nadmístního významu pro umístění veřejně prospěšné
stavby D08 - přeložka silnice I/36 Lázně Bohdaneč - D11.
- Vymezuje a zpřesňuje skladebné části územního systému ekologické stability, regionálního
biocentra RBK 1274 a nadregionálního biokoridoru K71 při respektování čl. 110 až 113 ZÚR
Pk.
Předložený návrh územního plánu nevymezuje záležitosti nadmístního významu dle § 43
odst. 1 stavebního zákona, které by nebyly řešeny v zásadách územního rozvoje.
Z hlediska širších vztahů je návrh územního plánu koordinován s územně plánovacími
dokumentacemi sousedních obcí.
Ing. Pavel Kalivoda
vedoucí odboru
Stanovisko k měněným částem návrhu Územního plánu Křičeň
PARDUBICKY KRAJ
Krajský úřad
odbor rozvoje
oddělení územního plánování
Váš dopis zn.: MmP 48971/2017
Ze dne:
31. 7. 2017
Číslo jednací: KrÚ 53054/2017
Spisová zn.:
SpKrÚ 62205/2010
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Vyřizuje:
Ing. Iva Štveráková
Telefon:
466 026 312
E-mail:
iva.stverakova@pardubickykraj.cz
Datum: 8. 8. 2017
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen krajský úřad) obdržel dne 1. 8. 2017
oznámení o zahájení řízení o návrhu Územního plánu Křičeň (dále jen územního plánu), ve smyslu §
52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
Dle ustanovení § 52 stavebního zákona krajský úřad jako nadřízený orgán uplatňuje stanovisko k
částem řešení, které byly od společného jednání změněny.
Krajský úřad neuplatňuje požadavky na úpravu návrhu územního plánu z hlediska
vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem a z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší
územní vztahy.
Odůvodnění:
Krajský úřad vydal k návrhu územního plánu dne 13. 4. 2017 pod č. j. KrÚ 27129/2017 stanovisko
potvrzující soulad návrhu územního plánu z hlediska kompetencí kraje dle § 50 odst. 7 stavebního
zákona.
Dokumentace návrhu územního plánu pro veřejné jednání nebyla měněna z hlediska záměru
dotýkajících se nadřazené územně plánovací dokumentace a z hlediska zajištění koordinace širších
územních vztahů. Návrh územního plánu nebyl doplněn o záměry nadmístního významu, které by
nebyly řešeny v zásadách územního rozvoje.
Návrh územního plánu je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění
aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky 15. 4. 2015.
Návrh územního plánu je v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění
aktualizace č. 1, které nabyly účinnosti 7. 10. 2014.
Z hlediska širších územních vztahů je územní plán koordinován s územně plánovacími
dokumentacemi sousedních obcí.
Ing. Pavel Kalivoda
vedoucí odboru
Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných
k návrhu Územnímu plánu Křičeň
PARDUBICKY KRAJ
Krajský úřad
odbor rozvoje
oddělení územního plánování
Váš dopis zn.: MmP 59941/2019
Ze dne:
5. 6. 2019
Číslo jednací: KrÚ 43836/2019
Spisová zn.:
SpKrÚ 62205/2010
Vyřizuje:
Ing. Iva Štveráková
Telefon:
466 026 312
E-mail:
iva.stverakova@pardubickykraj.cz
Datum: 11. 6. 2019
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen „krajský úřad“), obdržel dle § 53 odst. 1
zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), žádost o vydání stanoviska k návrhu rozhodnutí o
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k Územnímu plánu Křičeň (dále jen
„územní plán“).
Krajský úřad posoudil návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek a jako
nadřízený orgán neuplatňuje připomínky z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje ČR,
ve znění aktualizace č. 1, se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění
aktualizace č. 1 a z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní
vztahy.
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Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 6. 6. 2019 v souladu S § 53 odst. 1 stavebního zákona návrh rozhodnutí o
námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k územnímu plánu.
Předložený návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek není v rozporu s Politikou
územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace Č. 1, která byla schválena vládou České
republiky 15. 4. 2015, se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění aktualizace Č. 1,
které nabyly účinnosti 7. 10. 2014, nemá vliv na koordinaci širších územních vztahů a nedoplňuje
nové záměry nadmístního významu.
Mgr. Richard Červenka
vedoucí odboru rozvoje
v z. Ing. Zdeňka Loumanová
vedoucí oddělení územního plánování

b) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ (SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO
ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU
KRAJEM, VYHODNOCENÍ KOORDINACE SE SOUSEDNÍMI
OBCEMI)
Soulad s politikou územního rozvoje
Územní plán je vypracován v souladu s Politikou územního rozvoje ve znění Aktualizace č.1,
schválené usnesením vlády ČR č. 276 dne 15. 4. 2015 s účinností od 22. 4. 2015. Řešené území leží
v Rozvojové oblasti republikového významu OB4 Hradec Králové - Pardubice, vymezené Politikou
územního rozvoje České republiky. Řešené území není součástí rozvojových os ani specifických
oblastí, koridorů či ploch technické a dopravní infrastruktury vymezených Politikou územního rozvoje.


Rozvojová oblast OB4 Hradec Králové - Pardubice:
Vymezení: Území obcí z ORP Holice (bez obcí ve východní části), Hradec Králové, Chrudim
(jen obce v severní a severovýchodní části), Jaroměř (jen obce v jižní části), Kostelec nad
Orlicí (jen obce v severozápadní části), Nový Bydžov (bez obcí v západní a severní části),
Pardubice, Přelouč (jen obce ve východní části).
Důvody vymezení: Území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajských měst Hradce Králové a
Pardubic při spolupůsobení vedlejšího centra Chrudim. Jedná se o silnou dvojjadernou
koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, z nichž značná část má mezinárodní
význam. Rozvojově podporujícím faktorem je poloha Pardubic na I. tranzitním železničním
koridoru, dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové s plánovaným pokračováním do Polska a
perspektivní propojení rychlostní silnicí R35 s Olomoucí, které poskytne alternativu rychlého
západovýchodního silničního spojení v ČR vedle dálnice D1.
Z obecně formulovaných Republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území ze schválené PÚR naplňuje předmětný ÚP zejména tyto body:
-

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem
identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické
atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního
rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená
ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé
krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý
přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní,
přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských
zásahů. - v ÚP je kladen důraz na ochranu hodnot řešeného území, na ochranu prvků ÚSES
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(NRBK, RBK), krajinného rázu, VKP, niv toků, lesních komplexů, pěších a cyklistických tras a
cyklotras, jiných přírodních a kulturně-civilizačních hodnot.
-

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve
svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí
hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem
oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. - při funkčním členění a lokalizaci
návrhových ploch byl v ÚP vždy důsledně zvažován vliv na urbanistickou strukturu, na krajinu
i další hodnoty vyžadující ochranu (viz výše). Koncepce rozvoje stanovená územním plánem
má směřovat k zajištění udržitelného rozvoje území, tedy k vyváženému rozvoji v oblasti
sociální, environmentální i ekonomické.

-

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv.
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně
využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu
nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně,
včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné
v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný
rozvoj území. - ÚP respektuje veřejnou zeleň, umožňuje flexibilní využití zemědělských areálů
s ohledem na nekonfliktnost s okolními klidovými funkcemi, zastavitelné plochy jsou
vymezovány výhradně v návaznosti na zastavěné území apod.

-

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci
územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění
přístupnosti a prostupnosti krajiny - je respektováno navrženou koncepcí rozvoje krajiny;

-

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž
podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými
regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí
zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se
specifickými geografickými podmínkami. - V ÚP jsou stabilizovány plochy OV, OS. V ÚP je
umožněno doplnění technické infrastruktury, územním plánem je koordinováno dopravní
řešení s nadřazenou územně plánovací dokumentací a tím jsou vytvořeny podmínky pro
zkvalitnění vazeb v rámci nejbližšího okolí obce a vazby na Pardubice.

Soulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací, požadavky vyplývající ze širších vztahů
Území obce Křičeň je řešeno v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje, které byly vydány
krajským zastupitelstvem 29. 4. 2010 usnesením č. Z/170/10 a nabyly účinnosti 15. 6. 2010, resp.
Aktualizaci č.1 ZÚR Pardubického kraje vydanou dne 17. 9. 2014 usnesením č. Z/229/14 (nabytí
účinnosti 7. 10. 2014). Řešené území leží na severním okraji rozvojové oblasti OB4 pro Pardubický
kraj a dále podle tohoto dokumentu je na území obce Křičeň navržena veřejně prospěšná stavba
(VPS) pod označením D 08 přeložka silnice I/36 Lázně Bohdaneč - D11 s požadavkem na zajištění
vymezení a zpřesnění šířky koridorů v závislosti na podmínkách průchodu koridoru daným územím s
ohledem na jeho hodnoty a konfiguraci terénu v rámci pořizování ÚPD obcí s tím, že v šířce takového
koridoru je žádoucí nevymezovat nové zastavitelné plochy kromě ploch dopravní infrastruktury. Dále
územím obce Křičeň prochází nadregionální biokoridor NRBK K71 Žehuňská obora - Bohdaneč
navržený v ZÚR Pk jako veřejně prospěšné opatření (VPO) U01 a regionální biokoridor RBK 1274
Lhotáček (Mnichovecké) - Roudnice navržený jako VPO U 53. Území obce se dále nachází
v ochranné zóně (OZ) nadregionálních biokoridorů K71 Žehuňská obora - Bohdaneč a K72 Polabský
luh - Bohdaneč s obecným požadavkem na upřesnění dle konkrétních podmínek a do jihovýchodní
části správního území obce zasahuje ochranné pásmo (OP) národní přírodní rezervace (NPR)
Bohdanečský rybník evidovaný v systému Natura 2000 jako evropsky významná lokalita (EVL). V
severozápadní části správního území obce prochází stávající produktovod včetně dálkového
optického kabelu (DOK).
Z obecně formulovaných priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje
území stanovené v ZÚR Pk naplňuje předmětný ÚP zejména tyto body:
(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj
Pardubického kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském
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rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje
sledovat jako základní požadavek při zpracování územních studií, územních plánů, regulačních plánů
a při rozhodování o změnách ve využití území. - koncepce obce Křičeň vytváří předpoklady pro její
optimální rozvoj ve všech jejích složkách.
(02) Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů
stanovených v Politice územního rozvoje z roku 2008 (PÚR ČR 2008) a pro realizaci významných
krajských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a opatření stanovených v Programu rozvoje
Pardubického kraje. - ÚP respektuje Rozvojovou oblast republikového významu OB4 vymezenou
v PÚR ČR. ÚP respektuje krajské záměry vymezené v ZÚR Pk.
(05) Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení
dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby:
f) napojení ostatních center osídlení k regionálním centrům Pardubice, Chrudim, Vysoké Mýto, Ústí
nad Orlicí, Česká Třebová a Svitavy - ÚP vymezil plochu (koridor) Z5 pro umístění přeložky silnice
I/36 Lázně Bohdaneč - D11 dle ZÚR;
(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje.
Přitom se soustředit zejména na:
a) zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko-stabilizační funkce krajiny - ÚP
respektuje urbanistickou strukturu, navrhuje ochranu památek místního významu, respektuje VKP,
ochranné pásmo národní kulturní památky, respektuje a upřesňuje ÚSES nadregionálního,
regionálního a lokálního významu apod.;
b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu - jsou chráněny hodnoty přírodní, krajinné a přírodněcivilizační viz výroková část ÚP;
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 lokality logicky dotvářejí urbanistickou strukturu a navazují na
zastavěné území, nejsou vytvářeny samoty;
d) ochranu obyvatel před zdravotními riziky z narušené kvality prostředí, zejména ve vztahu k vysoké
zátěži hlukem, škodlivými látkami v ovzduší a znečišťování povrchových vod využívaných ke koupání.
- zastavitelné lokality nejsou vymezeny v blízkosti navržené přeložky silnice I. třídy, příp. je jejich
využití podmíněno doložením hygienických limitů v navazujících dokumentacích;
e) ochranu před vznikem prostorově sociální segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost
obyvatel - vymezením širšího spektra možností využití ploch stabilizovaných a ploch změn vytváří ÚP
předpoklad pro proporcionální rozvoj území obce s ohledem na vytvoření podmínek pro rozvoj
jednotlivých funkcí;
f) rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do nejméně
konfliktních lokalit - s ohledem na ochranu lesních pozemků byl koridor přeložky silnice I/36 přiměřeně
zúžen na min. šíři 100 m;
(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území
kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se
soustředit zejména na:
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, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné
prostupnosti krajiny - veřejná prostranství vč. veřejné zeleně jsou respektována, lokalita Z1a je určena
jako plocha veřejného prostranství pro potřeby zastavitelných ploch vymezených na východním okraji
zastavěného území;
b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti
sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a preferovat
rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině ve všech plochách s rozdílným způsobem využití je zaručena potřebná míra flexibility se stanovením
hlavního, přípustného, podmíněně přípustného či nepřípustného využití;
c)intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace - je respektována cykloturistická sít;
e)uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění pozemkové držby
prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků zvyšujících ekologickou stabilitu
krajiny a eliminujících erozní poškození - ÚP upřesňuje vymezení prvků ÚSES nadregionálního,
regionálního i lokálního charakteru a vymezuje interakční prvky;
g)rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování energiemi a
vodou a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský
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rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje. kraje je řešena koncepce dopravní infrastruktury. Byl vymezen koridor pro přeložku silnice I/36. ÚP
umožňuje doplnění technické infrastruktury.
h)úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti;
i)vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z
obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik
při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi - ÚP umožňuje
environmentálně šetrné způsoby vytápění, ohřev teplé vody;
ZÚR Pk dále zpřesňují vymezení rozvojové oblasti OB4 Hradec Králové - Pardubice na území
Pardubického kraje. ÚP je v souladu s prioritami územního plánování kraje pro zajištění udržitelného
rozvoje území, mimo jiné:
-

jsou vytvořeny podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje,
které vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území (zachování a
obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability, zachování a citlivé doplnění výrazu
sídel, s cílem nenarušovat cenné venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní
dominanty nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny);

-

jsou vytvořeny podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území
kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách
(posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat příznivá urbanistická
a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných
prostranství a ploch veřejné zeleně, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou
a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny, vyvážené a efektivní využívání zastavěného
území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel, rozvíjení systémů dopravní obsluhy
a technické vybavenosti apod.);

ÚP je v souladu s čl. 12 a 13 ZÚR Pardubického kraje, mimo jiné tím, že:
-

jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj bydlení s orientací do lokalit s možností kvalitní veřejné
dopravy a s vazbou na sídla s odpovídající sociální infrastrukturou;

-

jsou vytvořeny podmínky pro ochranu pozitivních znaků charakteristik krajinného rázu a
dotváření krajiny s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability;

-

byl zhodnocen rozsah zastavitelných ploch v sídle a stanoveny směry jejich využití s ohledem na
kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, limity rozvoje území a ochranu krajiny;

-

byly zpřesněny prvky ÚSES nadregionálního a regionálního charakteru - NRBK K71
Žehuňská obora - Bohdaneč včetně ochranné zóny (veřejně prospěšné opatření U 01), RBK
1274 Lhotáček (Mnichovecké) - Roudnice (veřejně prospěšné opatření U 53) a ochranná zóna
NRBK K 72 Polabský luh - Bohdaneč;

-

byl zpřesněn a umístěn koridor D 08 přeložka silnice I/36 Bohdaneč - dálnice D 11 v jeho
průchodu územím obcí Křičeň jako koridor pro veřejně prospěšnou stavbu WD 1, v šířce
koridoru nejsou vymezovány jiné zastavitelné plochy mimo ploch dopravních;

-

jsou respektovány zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích s přírodními,
kulturními a civilizačními hodnotami, které jsou stanovené v kap. 5 ZÚR Pk - jsou
respektovány přírodní, kulturní i civilizační hodnoty;

-

v územním plánu jsou respektovány a zpřesněny zásady pro plánování změn v území, které
jsou stanovené z hlediska péče o krajinu v kap. 6 ZÚR Pk, je respektována poloha řešeného
území v krajinných typech lezozemědělském a zemědělském (zastavitelné plochy mimo
zastavěné území jsou navrženy pouze v nezbytně nutné míře při zohlednění krajinných
hodnot území, zábor PUPF je uvažován pouze pro přeložku silnice I/36, z důvodu ochrany
lesa byl navržený koridor příslušně zúžen, ÚP svou koncepcí chrání a rozvíjí harmonický
vztah obce a zemědělské krajiny v míře odpovídající zemědělsky intenzivně
obhospodařované krajině, dbá na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního
fondu, vytváří podmínky pro zvýšení pestrosti krajiny);

Z hlediska širších vztahů je ÚP Křičeň koordinován s ÚPD navazujících obcí:
-
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charakteru;
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-

ÚP Kasalice - ve fázi projednání - koordinace prvků ÚSES nadmístního charakteru;

-

ÚP Pravy - nabytí účinnosti 1. 1. 2015 - koordinace návaznosti koridoru pro přeložku silnice
I/36 - dálnice D11;

-

ÚP Dolany - nabytí účinnosti 31. 12. 2014 - nejsou obsaženy žádné prvky, které by bylo nutno
koordinovat;

-

ÚP Lázně Bohdaneč - nabytí účinnosti 16. 2. 2013 koordinace prvků ÚSES nadmístního a
lokálního charakteru (ukončeny na území Lázní Bohdaneč) a vymezení koridoru pro přeložku
silnice I/36 - dálnice D11;

-

ÚP Bukovka - nabytí účinnosti 2. 4. 2014 - koordinováno vymezení koridoru pro přeložku
silnice I/36 - dálnice D11;

c) 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
Územní plán Křičeň je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území. Hlavním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a
pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí,
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby
současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Tento hlavní úkol je v
Územním plánu Křičeň naplněn. ÚP Křičeň koordinuje veřejné i soukromé záměry změn v území a ve
veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví. V koncepci krajiny chrání krajinu jako podstatnou složku
prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné
využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.
Zastavitelné plochy se v ÚP Křičeň vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití
zastavěného území.
Z úkolů územního plánování Územní plán Křičeň naplňuje zejména tyto úkoly:
a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty - rozvoj území je v ÚP
Křičeň navržen v souladu s ochranou těchto hodnot;
b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a
podmínky území - koncepce rozvoje je ÚP Křičeň stanovena s ohledem na podmínky v území a
ochranu jeho hodnot;
c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy,
problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území,
vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání - ÚP Křičeň prověřuje potřebu změn
v území s ohledem na dosavadní tempo rozvoje obce; rozsah zastavitelných ploch odpovídá
potřebám budoucího rozvoje; jejich vymezení bylo provedeno s ohledem na životní prostředí,
ochranu veřejného zdraví, geologickou stavbu území, veřejnou infrastrukturu a další aspekty;
d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb
- ÚP Křičeň respektuje urbanistický charakter sídla, stanovenými podmínkami využití pozitivně
ovlivňuje prostorové uspořádání řešeného území. Podmínkami prostorového uspořádání je
zajišťována ochrana dálkových pohledů a průhledů na dominanty území. Lokalizace zastavitelných
ploch pro bydlení byla stanovena na základě podrobného prověření vazby na zastavěné území, ve
vztahu k hodnotám řešeného území, limitům využití území včetně eliminace negativních vlivů
z dopravy a výroby a celkové struktuře obce (podrobněji viz kap. f) Odůvodnění;

REGIO, projektový ateliér s.r.o.

39

Územní plán Křičeň
g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro
odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem - v ÚP Křičeň se jedná především o
vytvoření obecných podmínek pro protierozní ochranu území;
i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení - ÚP Křičeň vytváří
podmínky pro rozvoj a zachování struktury sídla a pro rozvoj kvalitního bydlení.
j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných
rozpočtů na změny v území - hlavním cílem rozvoje urbanizovaného území obce Křičeň je zvýšení
sídelního potenciálu při účelném využívání a uspořádání území, úsporném v nárocích na veřejné
rozpočty na dopravu a energie.
o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a
památkové péče - v ÚP Křičeň jsou uplatňovány tyto poznatky v míře, pro kterou je územní plán
zmocněn.

d) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO
ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Územní plán Křičeň (dále jen „územní plán“) je zpracován v souladu s požadavky zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“) a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a č. 501/2006 Sb. o
obecných požadavcích na využívání území, 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 2.3.
Formální náležitosti obsahu textové i grafické části územního plánu jsou v souladu s přílohou č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Územní plán je v souladu se stavebním zákonem, vymezil zastavěné území, stanovil základní
koncepci rozvoje území, urbanistickou koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch a systému
sídelní zeleně. Následně stanovil koncepci veřejné infrastruktury, koncepci uspořádání krajiny,
podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, vymezil veřejně prospěšné stavby a
opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Vymezil také plochy, ve kterých je
prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování. V neposlední řadě pak
vymezil plochu územní rezervy.

e) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH
ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ,
POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
Řešení ÚP není v rozporu s požadavky zvláštních právních předpisů. Při realizaci záměrů je nutno
respektovat limity využití vyplývající z právních předpisů, rozhodnutí a vlastností území, podrobněji je
řešeno v kap. f) Odůvodnění.

V rámci procesu vyhodnocování výsledků společného jednání, opakovaného společného
jednání a veřejného projednání a přezkumu nebyl řešen žádný rozpor.
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VYHODNOCENÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘIČEŇ - DO, KRAJSKÝ ÚŘAD
P.č.
1.

2.

3.

Dotčený orgán
ČR –Státní
energetická
inspekce,územní
inspektorát pro
Královéhradecký a
Pardubický kraj,
Wonkova 1143,
Hradec Králové, 500
02,
ze dne 2.3.2012
Č.j.:309/12/52.100/MR
Hasičský záchranný
sbor Pardubického
kraje, Teplého 1526,
Pardubice, 530 02,
ze dne 14.3.2012
Č.j.: HSPA-1971/2012-Sh

Krajská hygienická
stanice Pardubického
kraje se sídlem
v Pardubicích, U
Divadla 828,
Pardubice, 530 02,
ze dne 13.2.2012
Č.j.: 02048/2012/HOKPce

Stanovisko
Podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební
zákon, (§50, odst. 2), ve znění pozdějších
předpisů a podle zákona č. 406/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů (§13, odst. 3) Vám
ke společnému jednání o návrhu ÚP Křičen
sdělujeme následující.
Zpracovaný územní plán, předložený k
jednání, není v rozporu s ochranou našich
zájmů. Souhlasíme se schválením navrženým
územním plánem.

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

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje v
souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm b)
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů, a § 10 odst. 6
zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně některých
zákonů, ve znění zákona 320/2002 Sb.,
posoudil dokumentaci, z hlediska zájmů
požární ochrany a ochrany obyvatelstva.
Na základě provedeného posouzení Hasičský
záchranný sbor Pardubického kraje vydává
souhlasné stanovisko.
Na základě podání oznámení Magistrátu
města Pardubic, odboru hlavního architekta,
oddělení územního plánování doručeného dne
7.2.2012,
Krajská
hygienická
stanice
Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích,
(dále jen „KHS"), jako dotčený orgán státní
správy ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb. o
ochraně veřejného zdraví v platném znění a §
4 odst.2 písm.b) zák. č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon (dále jen „stavební zákon")
posoudila předložený „návrh územního plánu
obce Křičeň".
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 Křičeň"souhlasí.
V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 5
stavebního zákona váže KHS souhlas na
splnění stanovených podmínek:
1. KHS požaduje, aby byla funkce smíšená
obytná venkovská v lokalitě Z1 vypuštěna z
návrhu územního plánu obce Křičen.
2. KHS požaduje, aby bylo funkční smíšené obytné venkovské, v jižní části
lokality Z2 vedeno jako podmíněně
přípustné z hlediska ochrany před hlukem
vůči navrženému koridoru přeložky silniční
komunikace I/36 Lázně Bohdaneč - dálnice
D11. V další fázi (územní řízení, regulační
plán, apod.) KHS požaduje doložit
nepřekročení hygienických limitů hluku z
navrženého koridoru přeložky silnice I/36
Lázně Bohdaneč - dálnice D11.

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

Odůvodnění
KHS se k návrhu zadání územního plánu obce
Křičen
vyjádřila
stanoviskem
s
č.j.
4068/10/HOK-Pce/2.5 ze dne 7.9.2010 bez

REGIO, projektový ateliér s.r.o.

- z návrhu územního plánu
bude stanovená podmínka
pro vypuštění funkce smíšené
obytné venkovské ze
zastavitelné plochy Z1 řešena
vypuštěním této plochy;
projektant vymezí jinou
rozměrově adekvátní plochu,
ve které nebude problém
s hygienickým limitem
- do textové části územního
plánu
bude
doplněn
požadavek
podmíněné
přípustnosti jižní části lokality
Z2 z hlediska ochrany před
hlukem z navrženého koridoru
přeložky silniční komunikace
I/36 Lázně Bohdaneč –
dálnice D11; v dalších fázích
řízení
(
územní
řízení,
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podmínek. Předmětem návrhu územního
plánuje obec Křičen. Cílem územního plánuje
vytvoření podmínek pro přiměřený, trvale
udržitelný rozvoj obce, ochranu kulturních a
obnovu přírodních hodnot jejího území.
Navržené plochy smíšené obytné venkovské
Z1 - lokalita je situována v západní části obce,
v těsné blízkosti s navrhovanou přeložkou
silniční komunikace I/36 Lázně Bohdaneč dálnice D11. Koridor přeložky silnice I/36 bude
v budoucnu plnit funkci přivaděče na dálnici
D11. Z toho důvodu KHS požaduje, aby byla
funkce smíšená obytná venkovská v lokalitě Zl
vypuštěna z návrhu územního plánu obce
Křičen.
V
navržené
lokalitě
Z1
by
pravděpodobně nebyly zajištěny odpovídající
limity hluku z koridoru přeložky I/36 Lázně
Bohdaneč - dálnice D11, a tím by byla výrazně
ovlivněna pohoda bydlení. Lokality pro bydlení
by se neměly umisťovat do blízkosti
významných liniových zdrojů hluku. Měla by se
upřednostňovat urbanistická řešení před
technickými.
KHS doporučuje nahradit navržené funkční
využití funkcí, která by nevyžadovala ochranu
před hlukem vůči navrženému koridoru
přeložky silniční komunikace I/36 Lázně
Bohdaneč - dálnice D11.
Z2 - lokalita je situována ve východní části
obce, v návaznosti na zastavěné území obce.
Lokalita se nachází cca 270m od navrženého
koridoru přeložky silniční komunikace I/36
Lázně Bohdaneč -dálnice D11. Z toho důvodu
KHS požaduje, aby bylo funkční využití v jižní
části lokality Z2 vedeno jako podmíněně
přípustné z hlediska ochrany před hlukem vůči
navrženému
koridoru
přeložky
silniční
komunikace I/36 Lázně Bohdaneč - dálnice
D11. V další fázi (územní řízení regulační plán,
apod.) KHS požaduje doložit nepřekročení
hygienických limitů hluku z navrženého
koridoru přeložky silnice I/36 Lázně Bohdaneč
- dálnice D11.
Z3 - lokalita doplňuje proluku na severním
okraji obytné zástavby.
Plochy výroby a skladování - lehká výroba - VL
Z4 - jedná se o lokalitu, která je situována v
severovýchodní části obce, v návaznosti na
stávající zemědělský areál. Ve styku s volnou
krajinou bude realizován pás pohledově
izolační zeleně.
V
regulativu pro plochy výroby a
skladování - lehký průmysl - VL: negativní vlivy
nad přípustnou mez nepřekračují hranice
jednotlivých areálů, popř. hranice plochy jako
celku.
Plochy dopravní infrastruktury - DS
Z5 - jedná se o koridor přeložky silniční
komunikace I/36 Lázně Bohdaneč - dálnice
D11, který je převzat z nadřazené územně
plánovací dokumentace.
Z6 - jedná se o účelovou komunikaci pro
zemědělskou obsluhu širšího území spojující
silnici
III/3237
a
III/3238,
lemující
severovýchodní zastavěnou část obce.
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regulační plán, apod.) bude
doloženo
nepřekročení
hygienických
limitů
hluku
z navrženého
koridoru
přeložky silnice I/36 Lázně
Bohdaneč - dálnice D11

REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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4.

5.

6.

Státní veterinární
správa, Husova 1747,
Pardubice 2,
530 02
Krajský úřad
Pardubického kraje,
odbor dopravy a
silničního
hospodářství,
Komenského 125,
Pardubice, 532 11
Krajský úřad
Pardubického kraje,
odbor životního
prostředí a
zemědělství,
Komenského náměstí
125, Pardubice, 532
11,
ze dne 28.3.2012
Č.j.:
KrÚ9436/2012/OŽP/PI

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své
stanovisko
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své
stanovisko

Stanovisko dotčených orgánů ve smyslu
ust. § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu odboru
životního
prostředí
a
zemědělství
Krajského úřadu Pardubického kraje k akci:
Společné jednání o návrhu územního plánu
Křičen".
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing.
Tibor Csukás)
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 nejsou z hledisek zájmů
sledovaných orgánem ochrany ovzduší
Krajského úřadu Pardubického kraje k
předloženému návrhu územně plánovací
dokumentace připomínky.
Orgán ochrany přírody (zpracovatel
vyjádření 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.
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 (v
případě, že nebude koncept vypracováván).
Orgán ochrany zemědělského půdního
fondu (zpracovatel RNDr. Milan Boukal,
Ph.D.)
Z hlediska § 17a písm. a) zákona č. 334/1992

REGIO, projektový ateliér s.r.o.

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

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

- o stanovisko Magistrátu
životního prostředí bylo
zažádáno (viz. poř. č. 9)

- o stanovisko dle § 45 h
zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v
platném znění, bylo
zažádáno; stanovisko
krajského úřadu zn.
45134/2012/OŽPZ/Pe ze dne
27.7.2012 konstatuje, že
předložená koncepce nemůže
mít významný vliv na
vymezené ptačí oblasti ani na
evropsky významné lokality
- projektant zaktualizuje vrstvu
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7.

8.

9.

Magistrát města
Pardubic, odbor
dopravy, 17. listopadu
č.p. 303, Pardubice,
530 02
Magistrát města
Pardubic, odbor
správních agend,
Pernštýnské náměstí
1, Pardubice, 530 21,
ze dne 14.2.2012
MmP 9387/2012

Magistrát města
Pardubic, odbor
životního prostředí,
Štrossova 44,
Pardubice,
530 21,
ze dne 6.3.2012
ŽP/12947/12/Ves

Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
(dále jen OZPF), v platném znění (dále jen
zákon) máme k předloženému návrhu tyto
připomínky:
Požadujeme v mapových i tabulkových
podkladech zaktualizovat vrstvu BPEJ a
tříd ochrany. V uvedených podkladech je
použito neaktuální verze.
Souhlas dle § 5 odst. 2 zákona bude vydán po
předložení konečného stavu textu, tabulek i
mapových podkladů, a to na základě
samostatné
žádosti
pořizovatele
nebo
zpracovatele územního plánu.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své
stanovisko

Magistrát města Pardubic, odbor správních
agend, úsek památkové péče, jako příslušný
orgán státní památkové péče, k oznámení
Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního
architekta, oddělení územního plánování, ze
dne 7. 2. 2012, o společném jednání o návrhu
územního
plánu
Křičen,
sděluje
toto
stanovisko:
Orgán státní památkové péče uplatnil své
stanovisko jako dotčený orgán k návrhu zadání
pod čj. MmP 57342/2010 ze dne 1. 9. 2010. V
řešené lokalitě nedochází k přímému konfliktu
se sledovanými hledisky státní památkové
péče. Požadavky na ochranu archeologických
situací ve vztahu k území s archeologickými
nálezy nadále platí.
Věc: Společné vyjádření odboru životního
prostředí k návrhu ÚP Křičeň.
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.
Ing. Monika Lófelmannová
Oddělení ochrany přírody:
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny v platném znění nemáme
námitek k předloženému návrhu ÚP, pouze
požadujeme upravit označení a vymezení
lokálního ÚSES dle zpracované Revize
lokálního ÚSES a plán ÚSES pro území ORP
Pardubice, která byla pro MmP zpracována v
roce 2010.
Ing. Petr Veselovský
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích,
nemáme k návrhu ÚP námitky.
Ing. František Meduna
Z hlediska ochrany zemědělského půdního
fondu není dle zák.č. 334/1992 Sb. námitek.
Vacíková Eva
Oddělení vodního hospodářství:
Odpadní vody produkované v zástavbě budou
likvidovány do stávající BČOV v obci. Bude
respektováno ochranné pásmo vodotečí ve
vzdálenosti min.6 m od břehové hrany koryta.
Otto Sigmund
Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani
souhlas, není rozhodnutím podle správního
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BPEJ a tříd ochrany
v mapových a tabulkových
podkladech dle aktuální verze
- v návrhu územního plánu
bude vypuštěna zastavitelná
plocha Z1 a bude nahrazena
plochou jinou; z těchto
důvodu bude probíhat
opakované společné jednání,
ve kterém bude zažádáno o
zábor ZPF na základě
upraveného stavu textu,
tabulek i mapových podkladů

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

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

- projektant upraví označení
lokálního ÚSES dle
zpracované Revize lokálního
ÚSES a plán ÚSES pro území
ORP Pardubice; pro úpravu
vymezení lokálního ÚSES
bude tato dokumentace
sloužit jako podklad
- vzato na vědomí, stanovisko
neobsahuje žádné požadavky
na úpravu či doplnění
projednávané dokumentace
- vzato na vědomí, stanovisko
neobsahuje žádné požadavky
na úpravu či doplnění
projednávané dokumentace
- projektant prověří a navrhne
způsob likvidace odpadních
vod produkovaných v
zástavbě dle požadavku
dotčeného orgánu (do
stávající BČOV v obci);
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.

Ministerstvo dopravy
ČR, odbor dopravní
politiky, mezinárodních
vztahů a životního
prostředí, nábřeží L.
svobody 12/22, Praha
1,
110 15
Ministerstvo kultury,
Maltézské náměstí
471/1, Praha 1, 118 11
Ministerstvo obrany
České republiky,
Tychonova 1,
Praha 6, 160 01,
ze dne 17.2.2012
Č.j.: 1023/10030ÚP/2012-1420
Ministerstvo průmyslu
a obchodu, Na
Františku 32, Praha 1,
110 15,
ze dne 8.2.2012
5464/2012/03100
Ministerstvo vnitra,
Nad Štolou 936,
Praha, 170 34
Ministerstvo
zdravotnictví České
republiky, Palackého
nám. 4, Praha 2, 128
01,
ze dne 15.2.2012
MZDR8/2012- /INV
318
Ministerstvo
zemědělství, Boženy
Němcové 231,
Pardubice V- Zelené
Předměstí, Pardubice
2,
530 02,
ze dne 19.3.2012
25104/2012-MZE130747
Ministerstvo životního
prostředí, Vršovická
1442, Praha, 100 10
Obvodní báňský úřad
pro území krajů
Královéhradeckého a
Pardubického,
Wonkova 1142/1,
Hradec Králové,
500 02,
ze dne 13.3.2012
SBS 01108/2012/09/1

REGIO, projektový ateliér s.r.o.

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.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své
stanovisko

požadavek na respektování
ochranného pásma vodotečí
ve vzdálenosti min.6 m od
břehové hrany koryta je
uveden v části odůvodnění
územního plánu na str. 40

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své
stanovisko
- viz stanovisko č. 19

Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání
nerostného bohatství a těžby nerostných
surovin neuplatňujeme podle ustanovení § 47
odst. 2 stavebního zákona k výše uvedené
územně plánovací dokumentaci žádné
připomínky, protože v k.ú. Křičeň se
nenacházejí výhradní ložiska nerostných
surovin.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své
stanovisko

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

Ministerstvo zdravotnictví ČR nemá v
předmětné lokalitě žádné zájmy z hlediska
nadregionální výstavby zdravotnických
zařízení.
Český inspektorát lázní a zřídel z hlediska
ochrany přírodních léčebných lázní a
přírodních léčivých zdrojů vydává samostatné
stanovisko k výše uvedené lokalitě.
Pozemkový úřad Pardubice k návrhu
územního plánu Křičeň sděluje :
v katastrálním území Křičeň není do roku 2015
plánováno
zahájení
komplexních
pozemkových úprav. Přesto při návrhu ÚP
doporučujeme ponechat část zemědělské
půdy ve vlastnictví obce na realizaci "Plánu
společných zařízení"(polní cesty, biokoridory,
biocentra,
vodohospodářská,
protierozní
opatření, aj.).
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své
stanovisko

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

Obvodní báňský úřad pro území krajů
Královéhradeckého a Pardubického obdržel
Vaše oznámení o společném jednání o
„NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘIČEŇ",
který je vystaven na Vámi uvedené internetové
adrese.
Obvodní báňský úřad pro území krajů
Královéhradeckého a Pardubického nemá k
„NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘIČEŇ"
žádné připomínky, protože v řešeném území
neeviduje žádný dobývací prostor.

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

-územní plán neřeší
vlastnické vztahy s výjimkou
vyvlastnění a předkupního
práva
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19.

46

Česká republikaMinisterstvo obrany,
Vojenská ubytovací a
stavební správa
Pardubice se sídlem
Teplého 1899,
Pardubice, 530 02

Jako dotčený orgán státní správy na základě §
29 zák. č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany
České republiky, vydává Česká republika Ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná na
základě pověření ministra obrany ze dne
30.září 2009 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona
č. 219/2000 Sb. ředitel Vojenské ubytovací a
stavební správy Pardubice Ing. Pavel Jůn, se
sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice, v
souladu s § 175 zák. č. 183/2006 Sb.
(stavebního zákona ), následující vyjádření:
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 Pardubic formou
vymezených území (§ 175 zákona) jako
příloha pasportních listů.
V řešeném území se nachází ochranné pásmo
letištního radiolokačního prostředku zahrnuté
do jevu 102 - letiště včetně ochranného pásma
viz pasport č. 1/2009.
Za vymezené území se v tomto případě
považuje zakreslené území - viz. příloha
pasportních
listů.
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. V
případě souběhu vymezených území výše
popsaných platí pro vymezená území přísnější
požadavek nebo jejich souběh.
Z obecného hlediska požadujeme respektovat
parametry příslušné kategorie komunikace a
ochranná pásma stávajícího i plánovaného
dopravního systému. Návrhem ani jeho
důsledky nebudou dotčeny příp. nemovitosti ve
vlastnictví ČR MO. V zájmové lokalitě se
nenachází vojenské inž. sítě.
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 k výstavbě VE zamítavé.
Všeobecně pro územní a stavební činnost v
řešeném území platí:
Předem bude s Vojenskou ubytovací a
stavební správou Pardubice, Teplého 1899,
projednána výstavba:
VYMEZENÁ ÚZEMÍ - celé správní území
Vymezeným územím MO ve smyslu § 175
zák.č. 183/06 Sb., v němž lze vydat územní

- ochranné pásmo letištního
radiolokačního
prostředku
zahrnuté do jevu 102 se
v grafické a textové části
územního plánu již nachází;
projektant
doplní
do
odůvodnění územního plánu
větu: „V případě souběhu
vymezených území platí pro
vymezená území přísnější
požadavek
nebo
jejich
souběh“.

- projektant doplní do textové
části odůvodnění nutnost
respektování
parametrů
příslušných
kategorií
komunikací a ochranného
pásma
stávajícího
i
plánovaného
dopravního
systému

- územní plán nevymezuje
plochy pro umístění větrných
elektráren, z tohoto důvodu
nebudou
informace
o
podmínkách
umístění
elektráren zapracovány

- územní plán neřeší územní
rozhodnutí ani konkrétní
stavební činnost; podmínky
pro územní a stavební činnost
projektant zapracuje do
odůvodnění územního plánu
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Územní plán Křičeň
rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany, je
celé území:
celé území pro tyto druhy výstavby:

20.

Pardubický kraj,
Krajský úřad, odbor
strategického rozvoje
kraje a evropských
fondů, Komenského
náměstí 125,
Pardubice, 532 11,
ze dne 19.3.2012
Č.j.: KrÚ 9437/2012
OSRKEF OUP
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 stavby vyšší než 15 m nad terénem pokud
není výše uvedeno jinak;
 výstavba nebytových objektů (továrny, haly,
skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé
stavby s kovovou konstrukcí apod.);
 stavby vyzařující elektromagnetickou energii
(ZS radiooperátorů, mobilních telefonů,
větrných elektráren apod.);
 stavby a rekonstrukce dálkových kabelových
vedení VN a VVN;
 změny využití území;
 nové trasy pozemních komunikací, jejich
přeložky,
rekonstrukce,
výstavba,
rekonstrukce a rušení objektů na nich
včetně silničních mostů, čerpací stanice
PHM;
 nové dobývací prostory včetně rozšíření
původních;
 výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a
letištních objektů, změna jejich kapacity;
 zřizování vodních děl ( přehrady, rybníky);
 vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů
na nich, regulace vodního toku a ostatní
stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám
poměrů vodní hladiny;
 říční přístavy - výstavba a rekonstrukce
kotvících mol, manipulačních ploch nebo
jejich rušení;
 železniční tratě, jejich rušení a výstavba
nových, opravy a rekonstrukce objektů na
nich;
 železniční stanice, jejich výstavba a
rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení
apod.;
 veškerá výstavba dotýkající se pozemků s
nimiž přísluší hospodařit MO
Vojenská správa si vyhrazuje právo změnit
pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to
vyžádají zájmy resortu MO.
Věc: Vyjádření k návrhu Územního plánu
Křičeň
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor
strategického rozvoje kraje a evropských
fondů, obdržel dne 7. 2. 2012 oznámení o
společném jednání o návrhu Územního plánu
Křičen. Podle ustanovení § 50 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (dále jen stavební zákon),
Vám sdělujeme následující vyjádření.
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

respektování
priorit
územního
plánování
stanovených v kap. 1 ZÚR Pk
je v odůvodnění územního
plánu popsáno
- respektování zásad pro
usměrňování
územního
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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
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 a zpřesnit koridor pro umístění
veřejně prospěšné stavby D09 - přeložka
silnice I/36 Lázně Bohdaneč. V šířce
kondoru dle ZÚR Pk (pro silnici 1. třídy se
jedná o 300 m) nevymezovat nové
zastavitelné plochy kromě ploch dopravní
infrastruktury (čl. 82 ZÚR Pk).
Vymezit a respektovat skladebné prvky
územního systému ekologické stability
(NRBK K71, RBK 1274) při respektování
čl. 110 až čl. 113 ZÚR Pk.

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.

rozvoje a úkolů pro územní
plánování dle čl. 12 a 13 ZÚR
Pk je v odůvodnění územního
plánu popsáno
- projektant doplní do
odůvodnění územního plánu
respektování zásad pro
zajištění ochrany a možný
rozvoj v územích s přírodními,
kulturními a civilizačními
hodnotami dle kap. 5 ZÚR Pk
- projektant doplní do
odůvodnění územního plánu
respektování a zpřesnění
zásad pro plánování změn v
území, které jsou stanovené
pro krajinu zemědělskou a
lesozemědělskou dle kap. 6
ZÚR Pk
- projektant v návrhu zohlední
požadavek dle čl. 82 ZÚR Pk
- v šířce kondoru dle ZÚR Pk
(pro silnici 1. třídy se jedná o
300 m) nevymezovat nové
zastavitelné plochy kromě
ploch dopravní infrastruktury;
požadavek se týká především
zastavitelné plochy Z1, která
bude z návrhu vypuštěna (viz.
p.č. 3)
- skladebné prvky územního
systému ekologické stability
(NRBK K71, RBK 1274) při
respektování čl. 110 až čl.
113 ZÚR Pk jsou vymezeny a
respektovány

- vzato na vědomí

VYHODNOCENÍ OPAKOVANÉHO SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘIČEŇ – DO

Stanovisko krajského úřadu bylo zapracováno do kapitoly a) Odůvodnění územního plánu.
P.
č.
1.
2.
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Dotčený orgán (DO)

Stanovisko

ČR – Státní
energetická inspekce
Hasičský záchranný
sbor Pardubického
kraje, Územní odbor
Pardubice, Teplého
1526, Pardubice, 530
02
Č.j.: HSPA-15401/2016-Sh ze dne
21. 07. 2016, doručeno
dne 22. 07. 2016

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě
stanovisko.
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
25.5.2016 a k této vydává v souladu s
ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále
dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění

Vyhodnocení stanoviska

- vzato na vědomí, jedná se o
souhlasné
závazné
stanovisko;
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pozdějších předpisů
souhlasné závazné stanovisko
Odůvodnění
Posouzená dokumentace specifikovaná v
úvodu stanoviska splňuje obsahové náležitosti
uvedené ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky
č. 458/2012 Sb. ve vztahu k přístupovým
komunikacím a zdrojům požární vody jakožto
veřejně prospěšným stavbám definovaným
podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Souhlasné koordinované stanovisko k návrhu
územního plánu splňuje požadavky § 20
vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a
provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
Poučení
Proti obsahu závazného stanoviska nelze
podat samostatné odvolání.

3.

Krajská hygienická
stanice Pardubického
kraje se sídlem
v Pardubicích, Mezi
Mosty 1793, Pardubice,
530 03
Č.j.: KHSPA
8823/2016/HOK-Pce ze
dne 06. 06. 2016,
doručeno dne 08. 06.
2016

mjr. Ing. Kateřina Shejbalová
vrchní komisař vedoucí pracoviště prevence,
ochrany obyvatelstva a krizového řízení
Na základě podání oznámení Magistrátu
města Pardubic, odboru hlavního architekta,
Štrossova 44, 530 21 Pardubice, doručeného
dne 25.05.2015, Krajská hygienická stanice
Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích,
(dále jen „KHS"), jako dotčený orgán státní
správy ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví v platném znění a §
4 odst.2 písm.b) zák. č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon (dále jen „stavební zákon")
předložený „návrh územního plánu obce
Křičeň".
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu
územního plánu s požadavky předpisů v
oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS
v souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona
toto stanovisko:
S „návrhem územního plánu obce Křičeň"
souhlasí.
V souladu s § 77odst. 1 zákona č. 258/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 5
stavebního zákona váže KHS souhlas na
splnění stanovených podmínek:
1. KHS požaduje, aby bylo funkční
vymezení - smíšené obytné venkovské, v
jižní části lokality Z2 vedeno jako
podmíněně přípustné z hlediska ochrany
před hlukem vůči navrženému koridoru
přeložky silniční komunikace I/36 Lázně
Bohdaneč - dálnice D11. V další fázi
(územní řízení, regulační plán, apod.) KHS
požaduje
doložit
nepřekročení
hygienických limitů hluku z navrženého
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1. – zmíněný požadavek je již
součástí textové části návrhu
územního
plánu,
a
to
v charakteristice
a
podmínkách
využití
zastavitelné
plochy
Z2
(podkapitola 3.3, str. 8)
v následujícím znění: „v další
fázi (územní řízení, apod.)
bude doloženo nepřekročení
hygienických
limitů
hluku
z plánované silnice I/36 –
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koridoru přeložky silnice
Bohdaneč - dálnice D11.

I/36

Lázně

2. V další fázi řízení (územní řízení apod.)
bude KHS požadovat doložit nepřekročení
platných hygienických limitů hluku z
navržené plochy Z4 s funkcí VL (plochy
výroby a skladování - lehká výroba) vůči
stávajícím a navržené ploše Z1b s funkcí
bydlení.
Odůvodnění

dálnice D11 pro funkci bydlení
v jižní části zastavitelné plochy
Z2“;
2. – zastavitelná plocha Z4
určená pro plochu VL – plochy
výroby a skladování – lehký
průmysl
nebude
do upraveného návrhu pro
řízení o územním plánu (dle §
52 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním
plánování
a
stavebním řádu) zařazena.

Dne 25.5.2016 bylo na KHS doručeno
oznámení Magistrátu města Pardubic, odboru
hlavního architekta, Štrossova 44, 530 21
Pardubice (sp. zn. OÚP/42945/2010/Zp ze dne
24.5.2016) ve věci „opakované společné
jednání o návrhu územního plánu Křičeň."
KHS se k návrhu územního plánu obce Křčeň
vyjádřila
stanoviskem
pod
č.j.
02048/2012/HOK-Pce ze dne 13.02.2012, s
podmínkami:
1. KHS požaduje, aby byla funkce smíšená
obytná venkovská v lokalitě Z1 vypuštěna z
návrhu územního plánu obce Křičeň.
2. KHS požaduje, aby bylo funkční vymezení smíšené obytné venkovské, v jižní části lokality
Z2 vedeno jako podmíněně přípustné z
hlediska
ochrany
před
hlukem
vůči
navrženému
koridoru
přeložky
silniční
komunikace I/36 Lázně Bohdaneč - dálnice
D11. V další fázi (územní řízení, regulační
plán,
apod.)
KHS
požaduje
doložit
nepřekročení hygienických limitů hluku z
navrženého koridoru přeložky silnice I/36
Lázně Bohdaneč - dálnice D11.
Navržené lokality:
Z1b - jedná se o plochu s navrženým funkčním
vymezením SV (plochy smíšené obytné venkovské),
která
je
situována
v
severovýchodní části obce Křičeň. Lokalita je
situována cca 60 m od stávající silnice č.
III/3237.
Z2 - jedná se o plochu s navrženým funkčním
vymezením SV (plochy smíšené obytné venkovské), která je situována v jihovýchodní
části obce Křičeň směrem na Lázně
Bohdaneč. KHS požaduje, aby bylo funkční
vymezení - smíšené obytné venkovské, v
jižní části lokality Z2 vedeno jako
podmíněně přípustné z hlediska ochrany
před hlukem vůči navrženému koridoru
přeložky silniční komunikace I/36 Lázně
Bohdaneč - dálnice D11. V další fázi (územní
řízení, regulační plán, apod.) KHS požaduje
doložit nepřekročení hygienických limitů hluku
z navrženého koridoru přeložky silnice I/36
Lázně Bohdaneč - dálnice D11. V blízkosti
plochy Z2 se nachází stávající plocha s funkcí
VD (plochy výroby a skladování - drobná a
řemeslná výroba). V regulativu pro funkci VD
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je uvedeno: "Výroba a skladování bez
negativních dopadů na okolí, služby a obchod.
Pozemky a stavby výroby a výrobních služeb a
řemeslné výroby, pozemky a stavby pro
skladování, které svým provozováním a
technickým zařízením nenaruší užívání staveb
a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu
okolního prostředí a svým charakterem a
kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území."
Z3 - jedná se o plochu s navrženým funkčním
vymezením SV (plochy smíšené obytné venkovské). Lokalita doplňuje proluku na
severním okraji obytné zástavby.
Z1a - jedná se o plochu v severovýchodní části
obce
Křičeň
s
navrženým
funkčním
vymezením ZV (plochy veřejných prostranství veřejná zeleň).
Z4 - jedná se o plochu s navrženým funkčním
vymezením VL (plochy výroby a skladování lehká výroba), která je situována v
severovýchodní části obce Křičeň v blízkosti
stávajícího zemědělského areálu. Ve styku s
volnou krajinou (jižní a východní strana
lokality) bude realizován pás pohledově
izolační zeleně (min. v podobě stromořadí
vzrostlých stromů).
V
regulativu pro funkci VL je uvedeno:
„Průmyslová, drobná a řemeslná výroba,
výrobní služby a skladování, jejichž negativní
vlivy nad přípustnou mez (s výjimkou vlivu
související dopravy) nepřekračují hranice
jednotlivých areálů, popř. hranice plochy jako
celku."
V
další fázi řízení (územní řízení
apod.) bude KHS požadovat doložit
nepřekročení platných hygienických limitů
hluku z navržené plochy Z4 s funkcí VL
(plochy výroby a skladování - lehká výroba)
vůči stávajícím a navržené ploše Z1b s
funkcí bydlení.
Z5 - jedná se o koridor přeložky silnice I/36
Lázně Bohdaneč - dálnice D11 (funkční
vymezení DS - plochy dopravní infrastruktury silniční) v západní části obce Křičeň, který je
převzat z nadřazené územně plánovací
dokumentace.
Z6 - jedná se o účelovou komunikaci s funkcí
DS (plochy dopravní infrastruktury - silniční)
pro zemědělskou obsluhu širšího území
spojující stávající silnici č. III/3237 a III/3238
lemující severovýchodní zastavěnou část obce
Křičeň.
Z návrhu územního plánu obce Křičeň byla
vypuštěna původní navržená zastavitelná
plocha Z1 s funkcí SV (plochy smíšené obytné
- venkovské). Z tohoto důvodu je zrušena také
původní podmínka KHS k této lokalitě: KHS
požaduje, aby byla funkce smíšená obytná
venkovská v lokalitě Z1 vypuštěna z návrhu
územního plánu obce Křičeň.
Ing. Bronislava Pozděnová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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4.

5.

Krajský úřad
Pardubického kraje,
odbor dopravy a
silničního hospodářství
Krajský úřad
Pardubického kraje,
odbor životního
prostředí a
zemědělství,
Komenského náměstí
125, Pardubice, 532 11
Č.j.: KrÚ
39951/2016/OŽPZ/Ti
ze dne 22. 06. 2016,
doručeno dne 24. 06.
2016

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě
stanovisko.
Stanovisko dotčených orgánů ve smyslu
ust. § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu odboru
životního
prostředí
a
zemědělství
Krajského úřadu Pardubického kraje k akci:
"Opakované společné jednání o návrhu
územního plánu Křičeň"
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing.
Richard 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 Pardubického kraje k
předloženému návrhu územně plánovací
dokumentace žádné další požadavky nad
rámec požadavků vyplývajících ze Zásad
územního rozvoje Pardubického kraje a
územně analytických podkladů.

- vzato na vědomí, jedná se o
stanovisko
bez
uplatnění
požadavku;

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

stanovisko
připomínek;

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
SOUHLAS
k uvedené věci "ÚP Křičeň, návrh", s
vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení
na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č.
13/1994 Sb.
Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF
vyžaduje 6,4200 ha, z toho:
 Lokality: Z01b, Z02, Z03 - rozloha
4,5900 ha. Využití je možné pro
bydlení.
 Lokalita: Z06 - rozloha 0,3300 ha.
Využití je možné pro dopravu.
 Lokalita: Z04 - rozloha 1,2400 ha.
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Koncepce
Územního
systému ekologické stability
krajiny Územního plánu Křičeň
uvádí k mj. i prostorovému
umístění staveb následující:
„Na plochách ÚSES a v jejich
blízkosti je nutno vyloučit
činnosti, které by mohly vést
k ochuzení druhové bohatosti
a snížení ekologické stability.
Veškeré zásahy musí být
koordinovány
s příslušným
orgánem ochrany přírody a
krajiny“;

- vzato na vědomí, jedná se o
souhlasné stanovisko;
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Využití je možné pro výrobu.
Lokalita: Z01a - rozloha 0,2600 ha.
Využití je možné pro zeleň
ODŮVODNĚNÍ
Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č.
41/2015 Sb., kterým se mění zákon č.
334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších
předpisů. Pořizovatel územně plánovací
dokumentace je dle § 5 odst. 1 zákona
povinen řídit se zásadami plošné ochrany
zemědělského půdního fondu, které jsou
uvedeny v § 4 zákona. Dle § 4 odst. 3 zákona
lze (cit.): „Zemědělskou půdu I. a II. třídy
ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný
veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným
zájmem ochrany zemědělského půdního
fondu." V případě, že jsou některé takové
plochy přejímány z platné územně plánovací
dokumentace a zároveň je zachováno i jejich
funkční využití, využil orgán OZPF § 4 odst. 4
zákona.
Lokalita K01 na parcele č. 460/2 v k. ú. Křičeň
se nachází v kultuře ostatní plocha, a není
proto součástí zemědělského půdního fondu.
Lokalita je omylem uvedena v tabulkových
podkladech pro OZPF.
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.
Jana Klapková)
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a)
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (lesní zákon), nemáme
jako orgán státní správy lesů Krajského úřadu
Pardubického kraje k předloženému návrhu
územního plánu Křičeň zásadní připomínky.
Územní plán navrhuje zábor pozemků PUPFL,
a to na lokalitě označené Z5 s návrhem záboru
pozemků určených k plnění funkcí lesa v
rozsahu 1,4 ha PUPFL, jedná se o ze zákona
povinně převzatou přeložku silnice I/36 Lázně
Bohdaneč - dálnice D 11 z nadřazené územně
plánovací dokumentace ZÚR Pk.
Vzhledem k tomu, že předložená územně
plánovací dokumentace představuje záměr,
který naplňuje ustanovení § 48 odst. 2 písm. b)
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (lesní zákon), tj. územně
plánovací dokumentace představuje zábor
lesních pozemků, je dotčeným orgánem ve
smyslu stavebního zákona obecní úřad obce s
rozšířenou působností, tj. odbor životního
prostředí Magistrátu města Pardubice, který je
místně a věcně příslušný k uplatnění
stanoviska k záměru. V rámci tohoto
stanoviska (souhlasu) orgán státní správy lesů
vyhodnotí, zda jsou zpracovatelem územního
plánu splněny podmínky, které pro ochranu
PUPFL stanovuje v §§ 13 a 14 lesní zákon.

- projektant upraví tabulkové
podklady
kapitoly
h)
odůvodnění návrhu územního
plánu tak, aby z nich bylo
zřejmé, že lokalita K1 na
parcele č. 460/2 není součástí
zemědělského půdního fondu;

- stanovisko bez připomínek;

Ing. Hejduk Josef
vedoucí odboru
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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6.
7.

Magistrát města
Pardubic, odbor
dopravy
Magistrát města
Pardubic, Odbor
správních agend, úsek
památkové péče, nám.
Republiky 12,
Pardubice, 530 21
Č.j.: MmP 36348/2016
ze dne 30. 05. 2016,
podáno dne 01. 06.
2016

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě
stanovisko.
Magistrát města Pardubic, odbor správních
agend, úsek památkové péče, jako věcně a
místně příslušný orgán státní památkové péče,
k oznámení Magistrátu města Pardubic,
odboru hlavního architekta,
čj.
MmP
35499/2016 ze dne 24. 5. 2016, o
opakovaném společném jednání o návrhu
územního
plánu
Křičen,
sděluje
toto
stanovisko:

- stanovisko bez připomínek;

Orgán státní památkové péče uplatnil své
stanovisko jako dotčený orgán k návrhu zadání
pod čj. MmP 57342/2010 ze dne 1. 9. 2010 a
následně stanovisko čj.MmP 9387/2012 ze
dne 14. 2. 2012 ke společnému jednání.
Připomínky jsou v návrhu územního plánu
zapracovány, proto nemáme z hlediska státní
památkové péče ke schválení dokumentace
námitky.

8.
9.

Magistrát města
Pardubic, Odbor
životního prostředí
Ministerstvo dopravy
ČR, nábřeží Ludvíka
Svobody 1222/12,
Praha 1, 110 15
Sp. zn.: 441/2016-910UPR/2 ze dne 24. 05.
2016, doručeno dne 01.
07. 2016

Jaroslav Trojan
Referent památkové péče
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě
stanovisko.
Na základě ustanovení § 4 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění, Ministerstvo dopravy vydává, jako
dotčený orgán ve věcech dopravy, stanovisko
podle § 40 odst. 2 písm. g) zák. č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, v platném
znění, podle § 56 písm. d) zák. č. 266/1994
Sb., o dráhách, v platném znění, podle § 88
odst. 1 písm. o) a p) zák. č. 49/1997 Sb., o
civilním letectví, v platném znění a podle § 4
zák. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v
platném znění, k návrhu územního plánu
Křičen.
Silniční doprava
Územím obce Křičen neprochází žádná ze
stávajících silnic námi sledované sítě.
Z hlediska rozvojových záměrů prochází
řešeným územím koridor pro umístění stavby
„Přeložka silnice I/36 Lázně Bohdaneč – D11",
dle ZUR Pardubického kraje stavba D8.
Upozorňujeme na chybu v kap.7. „VPS a VPO
... pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit",
kde je VPS "VD1 - Dopravní infrastruktura přeložka silnice I/36" chybně zařazena mezi
veřejně prospěšná opatření.
Nesouhlasíme s vymezením koridoru pro
přeložku silnice I/36 v šíři 80m v PUPFL, jak je
uvedeno v kapitole g.3.1) Doprava na str.44
Odůvodnění
předloženého
Opakovaného
návrhu ÚP Křičen. Koridor pro umístění stavby
přeložky silnice I/36 požadujeme vymezit a
územně chránit minimálně v šíři budoucího
ochranného pásma silnice I. třídy dle §30 a
§32 zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění, o
pozemních komunikacích - tedy min. 1 00m.

- projektant upraví text kapitoly
7 návrhu územního plánu tak,
aby
“Veřejně
prospěšná
stavba VD 1 - Dopravní
infrastruktura - přeložka silnice
I/36“ nebyla zařazena mezi
veřejně prospěšná opatření;
- koridor pro přeložku silnice
I/36, o současné šíři 80 m
v PUPFL, bude v řešené části
tohoto koridoru rozšířen dle
požadavku dotčeného orgánu
na 100 m;

Z hlediska železniční, letecké a vodní dopravy
nemáme připomínky, neboť nejsou dotčeny
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námi sledované zájmy.

10.

Ministerstvo obrany
ČR, Sekce ekonomická
a majetková, Odbor
ochrany územních
zájmů a řízení
programů nemovité
infrastruktury, Oddělení
ochrany územních
zájmů Pardubice,
Teplého 1899,
Pardubice, 530 02
Sp.zn..: 52987/20168201-OÚZ-PCE ze dne
09. 06. 2016, podáno
dne 10. 06. 2016

Ing. Josef Kubovský
Ředitel
Odbor infrastruktury a územního plánu
Jako dotčený orgán státní správy na základě
zák. č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany
České republiky, v y d á v á Česká republika Ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná na
základě pověření ministra obrany ze dne 11.
září 2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č.
219/2000 Sb. vedoucí oddělení ochrany
územních zájmů Pardubice, Odboru ochrany
územních zájmů a řízení programů nemovité
infrastruktury, Sekce ekonomické a majetkové,
Bc. Pavla Hromádková, se sídlem Teplého
1899, 530 02 Pardubice, v souladu s § 175
zák. č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona),
následující stanovisko:
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, SEM, OOÚZ
a ŘPNI, oddělení ochrany územních zájmů
Pardubice, předány Magistrátu města Pardubic
formou vymezených území (§ 175 zákona)
jako příloha pasportních listů.
Řešené území se nachází v ochranném
pásmu přehledových systémů (OP RLP) letecká stavba včetně ochranného pásma
(ÚAP - jev 103, pasport č. 40/2014), které je
nutno respektovat podle § 37 zákona č.
49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a
doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o
živnostenském
podnikání
ve
znění
pozdějších předpisů, podle ustanovení §
175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu. Z
důvodu bezpečnosti letového provozu je
nezbytné
respektovat
níže
uvedené
podmínky. V tomto území lze vydat územní
rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby
jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu
(včetně rekonstrukce a přestavby) větrných
elektráren, výškových staveb, venkovního
vedení vvn a vn, základnových stanic
mobilních operátorů. V tomto vymezeném
území může být výstavba větrných
elektráren a výškových staveb nad 30 m
nad terénem a staveb tvořících dominanty v
terénu výškově omezena nebo zakázána.
Z obecného hlediska požadujeme respektovat
parametry příslušné kategorie komunikace a
ochranná pásma stávajícího i plánovaného
dopravního systému.
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
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- uvedená letecká stavba
včetně ochranného pásma
(ÚAP – jev 103, pasport č.
40/2014) je obsažena v návrhu
územního
plánu
v koordinačním výkrese;
- údaje o území z dokumentu
ÚAP ORP byly poskytnuty v
souladu s § 27 odst. 3
stavebního
zákona,
jako
podklad
pro
projektanta
územního plánu

- parametry a příslušné
kategorie komunikací jsou
návrhem
územního
plánu
respektovány;

- návrh ploch pro výstavbu
větrných
elektráren
návrh
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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 k výstavbě VE zamítavé.
Všeobecně pro územní a stavební činnost v
řešeném území platí, že předem bude s ČRMO, jejímž jménem jedná SEM MO, OOÚZ a
ŘPNI, oddělení ochrany územních zájmů
Pardubice, projednány níže uvedené stavby
(viz ÚAP - jev 119, pasport č. 236/2014):
• výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty
v území;
• stavby vyzařující elektromagnetickou energii
(ZS radiooperátorů, mobilních operátorů,
větrných elektráren apod.);
• stavby a rekonstrukce dálkových kabelových
vedení VN a VVN;
• výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční
sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III.
třídy a rušení objektů na nich včetně silničních
mostů, čerpací stanice PHM;
• nové dobývací prostory včetně rozšíření
původních;
• výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a
letištních objektů, změna jejich kapacity;
• zřizování vodních děl (přehrady, rybníky);
• vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů
na nich, regulace vodního toku a ostatní
stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám
poměrů vodní hladiny;
• říční přístavy - výstavba a rekonstrukce
kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich
rušení;
• železniční tratě, jejich rušení a výstavba
nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich;
• železniční stanice, jejich výstavba a
rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení
apod.;
• stavby vyšší než 30 m nad terénem pokud
nedochází k souběhu s jiným vymezeným
územím MO a je zde uplatňován přísnější
požadavek ochrany;
• veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s
nimiž přísluší hospodařit MO.
ČR - MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro
civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy
resortu MO.
Tyto regulativy požaduji zapracovat do
textové i grafické části návrhu územního
plánu. V případě souběhu vymezených
území výše popsaných platí pro vymezená
území přísnější požadavek nebo jejich
souběh.

11.
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Ministerstvo průmyslu a
obchodu, Na Františku
32, Praha 1, 110 15
zn.: MPO 27293/2016
ze dne 24. 05. 2016,
doručeno dne 03. 06.
2016

Bc. Pavla Hromádková
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů
Pardubice
Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání
nerostného bohatství a těžby nerostných
surovin neuplatňujeme podle ustanovení § 50
odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 15
odst. 2 horního zákona k výše uvedené
územně
plánovací
dokumentaci
žádné
připomínky, protože v k.ú. Křičen se

územního plánu neřeší;

- předmětem návrhu územního
plánu
není
územní
ani
stavební řízení;

- upozornění, co platí v
případě souběhu vymezených
území, je v návrhu územního
plánu obsaženo (kapitola g.4)
Koncepce ÚP ve vztahu ke
zvláštním právním předpisům,
str. 52);

- stanovisko bez připomínek;
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nenacházejí výhradní ložiska nerostných
surovin. S návrhem územního plánu obce
souhlasíme.

12.
13.

14.

Ministerstvo
zdravotnictví ČR
Ministerstvo životního
prostředí, Vršovická 65,
Praha 10, 100 10
Č.j.: 867/550/16-Hd
36315/ENV/16 ze dne:
26. 05. 2016, doručeno
dne 27. 05. 2016

Obvodní báňský úřad
pro území krajů
Královéhradeckého a
Pardubického,
Wonkova 1142/1,
Hradec Králové,
500 02
Zn.: SBS
17220/2016/OBÚ-09/1
ze dne 20. 06. 2016,
doručeno dne 21. 06.
2016

Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D.
Ředitel odboru hornictví
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě
stanovisko.
K návrhu územního plánu obce Křičeň
Ministerstvo
životního
prostředí
podle
ustanovení § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o
ochraně a využití nerostného bohatství (horní
zákon), v platném znění, uvádí, že ve
svodném území obce Křičeň nejsou evidována
výhradní ložiska nerostných surovin a nebylo
zde stanoveno chráněné ložiskové území.
Ing. Josef Hejduk
ředitel odboru výkonu státní správy VI
Obvodní báňský úřad pro území krajů
Královéhradeckého a Pardubického zaevidoval
dne 25. 5. 2016 Vaše oznámení zaslané pod
č. j. MmP 35499/2016, o opakovaném
společném jednání o návrhu Územního
plánu Křičeň na základě návrhu pokynů pro
zpracování Územního plánu Křičeň (dále jen
„návrh územního plánu").

- vzato na vědomí, jedná se o
stanovisko
bez
uplatnění
požadavku;

- stanovisko bez připomínek;

Zdejší úřad sděluje, že v evidenci dobývacích
prostorů a jejich změn vedené na základě
ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství,
v úplném znění, neeviduje na řešeném území
žádný dobývací prostor.
Zdejšímu úřadu také není známo, že by
řešené území bylo dotčeno bezpečnostními
pásmy organizace nakládající s výbušninami, z
nichž by vyplývalo omezení výstavby.
V souladu s těmito skutečnostmi jsou údaje
uvedené v části „Odůvodnění Územního plánu
Křičeň", kap. g. 4) „Koncepce ÚP ve vztahu ke
zvláštním právním předpisům".
Z tohoto důvodu nemá Obvodní báňský úřad
pro území krajů Královéhradeckého a
Pardubického k návrhu územního plánu
připomínek a proto omlouvá neúčast svého
zástupce na jeho projednávání dne 20. 6. 2016
v Pardubicích.

15.

Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový
úřad pro Pardubický
kraj, Pobočka
Pardubice, Boženy
Němcové 231, Zelené
Předměstí, Pardubice,
530 02
Zn.: SPU 271357/2016
ze dne 30. 05. 2016,
doručeno dne 30. 05.
2016

Ing. André Miksch
předseda úřadu
Dne 25. 5. 2016 jsme obdrželi oznámení o
společném jednání návrhu územního plánu
Křičen.
K
výše
uvedenému
následující:

Vám

sdělujeme

V
navrhovaných rozvojových
lokalitách
předloženého návrhu ÚP se nenachází stavby
vodních děl - hlavní odvodňovací zařízení
(HOZ) ve vlastnictví státu a v příslušnosti
hospodařit Státního pozemkového úřadu
(SPÚ).

- stanovisko bez připomínek.

Není evidováno ani podrobné odvodnění. K
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projednání ÚP obce tedy nemáme žádných
připomínek.
S pozdravem

16.
17.

Státní veterinární
správa
Státní úřad pro
jadernou bezpečnost

Ing. Tomáš Purkrábek
oddělení správy vodohospodářských děl
Státní pozemkový úřad
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě
stanovisko.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě
stanovisko.

VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘIČEŇ – DO

Stanovisko krajského úřadu bylo zapracováno do kapitoly a) Odůvodnění územního plánu.
P.
č.
1.
2.

Dotčený orgán (DO)

Stanovisko

ČR - Státní energetická
inspekce
Hasičský záchranný
sbor Pardubického
kraje, Územní odbor
Pardubice, Teplého
1526, Pardubice 530
02
Č.j.: HSPA-12534/2017-Sh ze dne
12.09.2017, doručeno
dne 13.09.2017

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě
stanovisko.
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
1.8.2017 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

Vyhodnocení stanoviska

- vzato na vědomí, jedná se o
souhlasné
závazné
stanovisko;

souhlasné závazné stanovisko
Odůvodnění
Posouzená dokumentace specifikovaná v
úvodu
závazného
stanoviska
splňuje
obsahové náležitosti uvedené ve vyhlášce
500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti,
ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. ve vztahu k
přístupovým komunikacím a zdrojům požární
vody jakožto veřejně prospěšným stavbám
definovaným podle ustanovení § 2 odst. 1
písm. l) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů. Předložená
dokumentace dále splňuje požadavky § 20
vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a
provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
Poučení
Proti obsahu závazného stanoviska nelze
podat samostatné odvolání.
mjr. Ing. Kateřina Shejbalová
vrchní komisař
vedoucí pracoviště prevence, ochrany
obyvatelstva a krizového řízení
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3.

Krajská hygienická
stanice Pardubického
kraje se sídlem
v Pardubicích, Mezi
Mosty 1793, Pardubice
530 02
Č.j.: KHSPA
13611/2017/HOK-Pce
ze dne 04.08.2017,
doručeno dne
18.09.2017

Na základě podání oznámení Magistrátu
města Pardubic, Odboru hlavního architekta,
Oddělení územního plánování, Štrossova 44,
530 21 Pardubice, doručeného dne 1.8.2017,
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích, (dále jen „KHS“), jako
dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77
odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a § 4 odst. 2 písm. b) zák. č.
183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“) posoudila
předložený „návrh Územního plánu Křičeň“
k veřejnému projednání.
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu
Územního plánu k veřejnému projednání s
požadavky předpisů v oblasti ochrany
veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona toto stanovisko:

- stanovisko je souhlasné,
dotčený orgán neuplatňuje
žádný požadavek;

S „návrhem Územního plánu Křičeň“ k
veřejnému projednání
souhlasí.
Odůvodnění
Dne 1.8.2017 bylo na KHS doručeno
oznámení Magistrátu města Pardubic, Odboru
hlavního architekta, Oddělení územního
plánování, Štrossova 44, 530
21
Pardubice (sp. zn. OÚP/42945/2010/Zp ze dne
31.7.2017) ve věci „zahájení řízení o návrhu
Územního plánu (dále jen „ÚP“) Křičeň veřejné projednání.“
KHS se k návrhu ÚP Křičeň vyjádřila
stanoviskem pod čj. KHSPA 8823/2016/HOKPce ze dne 6.6.2016, s podmínkami:
1. KHS požaduje, aby bylo funkční vymezení smíšené obytné venkovské, v jižní části
lokality Z2 vedeno jako podmíněně
přípustné z hlediska ochrany před hlukem
vůči navrženému koridoru přeložky silniční
komunikace I/36 Lázně Bohdaneč - dálnice
D11. V další fázi (územní řízení, regulační
plán, apod.) KHS požaduje doložit
nepřekročení hygienických limitů hluku z
navrženého koridoru přeložky silnice I/36
Lázně Bohdaneč - dálnice D11.
2. V další fázi řízení (územní řízení apod.)
bude KHS požadovat doložit nepřekročení
platných hygienických limitů hluku z
navržené plochy Z4 s funkcí VL (plochy
výroby a skladování - lehká výroba) vůči
stávajícím a navržené ploše Z1b s funkcí
bydlení.

- funkční vymezení smíšené –
obytné venkovské v jižní části
zastavitelné plochy Z2 je
v návrhu
územního
plánu
podmíněno
doložením
nepřekročení
hygienických
limitů z plánované silnice I/36
– dálnice D11;

- zastavitelná plocha Z4 byla
z návrhu
územního
plánu
vypuštěna;

Změny v návrhu ÚP Křičeň:
 koridor pro přeložku silnice č. I/36 byl
rozšířen v nejužším úseku z 80 m na 100 m
(k rozšíření koridoru došlo v severní části
k.ú. Křičeň, mimo stávající i navrženou
obytnou zástavbu),
 pro zajištění dopravní obsluhy plochy s
označením Z3 a funkcí SV (plochy smíšené
obytné - venkovské, dále jen „SV“) byla
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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nově vymezena zastavitelná plocha s
označením Z7 s funkcí DS (plochy dopravní
infrastruktury - silniční, dále jen „DS“),
 z návrhu ÚP Křičeň byla vypuštěna
zastavitelná plocha s označením Z4 a funkcí
VL (plochy výroby a skladování - lehká
výroba), z tohoto důvodu je zrušena
podmínka KHS č. 2 ze stanoviska s č.j.
KHSPA 8823/2016/HOK-Pce ze dne
6.6.2016,
 byly zmenšeny zastavitelné plochy s
označením Z1b (funkce SV) a Z6 (funkce
DS),
 v severovýchodní části k.ú. Křičeň je
vymezen koridor pro realizaci budoucího
propojení stávajících silnic č. III/3237 a č.
III/3238 za účelem vymístění zemědělské
dopravy mimo zastavěné území obce, KHS
upozorňuje, že pokud dojde k realizaci
výše
zmíněného
propojení,
bude
požadováno
doložení
nepřekročení
platných hygienických limitů z dopravy
na nově realizované propojce, a to vůči
nejbližším stávajícím a nově navrženým
plochám s funkcí bydlení.

4.

5.

60

Krajský úřad
Pardubického kraje,
Odbor dopravy a
silničního hospodářství
Krajský úřad
Pardubického kraje,
Odbor životního
prostředí a
zemědělství,
Komenského náměstí
125, Pardubice 532 11
Č.j.: KrÚ
53058/2017/OŽPZ/Ti
ze dne 04.09.2017,
doručeno dne
06.09.2017

- vzato na vědomí;

Ing. Bronislava Pozděnová
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě
stanovisko.
Stanovisko dotčených orgánů státní správy
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 Křičeň“
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing.
Richard Pinkas)
Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně
některých dalších zákonů v platném znění a
souvisejících předpisů neuplatňuje orgán
ochrany
ovzduší
Krajského
úřadu
Pardubického kraje žádné další požadavky
nad rámec vyplývající ze Zásad územního
rozvoje Pardubického kraje a územně
analytických podkladů.

Orgán ochrany ovzduší
- stanovisko je bez požadavků;

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

Orgán ochrany přírody
stanovisko
je
připomínek;

bez

- vzato na vědomí, prostorové
umístění staveb v území bude
řešeno
v dalších
fázích
projektových dokumentací;
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především o dostatečnou vzdálenost staveb
od okraje lokalit ÚSES tak, aby nebylo nutno
kácet současné i budoucí vzrostlé dřeviny z
důvodů ohrožení staveb při jejich vývratu).
Orgán ochrany zemědělského půdního
fondu (zpracovatel RNDr. M. Boukal, PhD.)
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

Orgán ochrany
zemědělského půdního
fondu
- vzato na vědomí, jedná se o
souhlasné stanovisko;

SOUHLAS
k uvedené věci ”ÚP Křičeň, 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 7,6600 ha, z toho:
 Lokality: Z01b, Z02, Z03 - rozloha
4,1900 ha. Využití je možné pro
bydlení.
 Lokalita:
Z06
- rozloha 0,3300 ha.
Využití je možné pro dopravu.
 Lokalita:
Z04
- rozloha 1,2400 ha.
Využití je možné pro výrobu.
 Lokalita:
K01
- rozloha 1,6400 ha.
Využití je možné pro zalesnění.
 Lokalita: Z01a - rozloha 0,2600 ha. Využití
je možné pro zeleň.
ODŮVODNĚNÍ
Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č.
41/2015 Sb., kterým se mění zákon č.
334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších
předpisů. Pořizovatel územně plánovací
dokumentace je dle § 5 odst. 1 zákona
povinen řídit se zásadami plošné ochrany
zemědělského půdního fondu, které jsou
uvedeny v § 4 zákona. Dle § 4 odst. 3 zákona
lze (cit.): „Zemědělskou půdu I. a II. třídy
ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný
veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným
zájmem ochrany zemědělského půdního
fondu.“ V případě, že jsou některé takové
plochy přejímány z platné územně plánovací
dokumentace a zároveň je zachováno i jejich
funkční využití, využívá orgán OZPF § 4 odst.
4 zákona (zde lokalita č. Z02).
U lokality K05 (protipovodňová ochrana) byla
shledána převaha jiného veřejného zájmu.
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.
Jana Klapková):
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a)
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, nemáme jako orgán
státní
správy
lesů
Krajského
úřadu
Pardubického kraje k veřejnému projednání
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dotčený
připomínky;

orgán

nemá
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návrhu územního plánu Křičeň připomínky zůstává v platnosti vyjádření oránu státní
správy lesů krajského úřadu uplatněné dne 22.
6. 2016 pod č.j. KrÚ 39951/2016/OŽPZ/TI.

6.

Magistrát města
Pardubic, Odbor
dopravy

7.

Magistrát města
Pardubic, Odbor
správních agend, Úsek
památkové péče, nám.
Republiky 12,
Pardubice 530 021
Č.j.: MmP 49526/2017
ze dne 18.09.2017,
podané dne 19.09.2017

Ing. Hejduk Josef
vedoucí odboru
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě
stanovisko.
Stanovisko ke změně částí řešení po
opakovaném společném jednání návrhu
územního plánu Křičen.
Magistrát města Pardubic, odbor správních
agend, úsek památkové péče, jako věcně a
místně příslušný orgán statní památkové peče,
k oznámení Magistrátu města Pardubic,
odboru hlavního architekta, o zahájení řízení o
návrhu územního plánu Křičen, ke změnám po
opakovaném společném jednání, pod čj. MmP
48971/2017 ze dne 31. 7. 2017, ve smyslu ust.
§ 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, a ust. § 52 odst. 3 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
sděluje toto stanovisko:

- dotčený orgán nemá
připomínky;

Orgán statní památkové páče uplatnil své
stanovisko jako dotčený orgán k návrhu zadání
pod čj. MmP 57342/2010 ze dne 1. 9. 2010,
dále stanovisko čj. MmP 9387/2012 ze dne 14.
2. 2012 ke společnému jednám a stanovisko
čj. MmP 36348/2016 ze dne 30. 5. 2016 k
opakovanému společnému jednání.
Připomínky podané dotčeným orgánem jsou v
návrhu územního plánu zapracovány, proto z
hlediska státní památkové péče doporučujeme
dokumentaci ke schválení.

8.
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Magistrát města
Pardubic, Odbor
životního prostředí,
oddělení ochrany
přírody, Štrossova 44,
Pardubice 530 21
Č.j.:
OŽP/49337/2017/Ves
ze dne 9.8.2017,
doručeno dne
10.8.2017

Zdeněk Tobiáš
referent památkové péče
Společné vyjádření odboru životního
prostředí k návrhu Územního plánu Křičen
Oddělení odpadů a ovzduší:
Z hlediska nakládání s odpady podle § 79
odst. 4 zákona č. 185/2001 5b., o odpadech a
o změně některých dalších zákonů nemáme
připomínky.
Mgr. Jaroslava Bakajsová

Oddělení odpadů a ovzduší
dotčený
orgán
nemá
připomínek;

Oddělení ochrany přírody:
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny v platném znění nemáme k
návrhu ÚP připomínky.
Z hlediska zák.č. 334/1992 Sb. o ochraně
zemědělského půdního fondu je kompetentní
Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ.
Ing. Petr Veselovský
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích,
nemáme námitky.
Ing. František Meduna

Oddělení ochrany přírody
dotčený
orgán
nemá
připomínek;

Oddělení vodního hospodářství:
Z vodoprávního hlediska podle ustanovení §

Oddělení vodního
hospodářství
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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18 zák.č.254/01 Sb. - o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů nemáme námitky.
Alena Nováková

- dotčený orgán nemá
námitek;

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 nová okolnosti, které by mohly mít
vliv na zájmy ochrany životního prostředí.
Ing. Miroslav Míca vedoucí OŽP

9.

Ministerstvo dopravy

10.

Ministerstvo obrany
ČR, Sekce ekonomická
a majetková
Ministerstvo průmyslu a
obchodu, Na Františku
32, Praha 110 15
Č.j.: MPO 50735/2017
ze dne 9.8.2017,
doručeno dne
11.8.2017

11.

Ing. Miroslav Míča
Vedoucí OŽP
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě
stanovisko.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě
stanovisko.
Věc: Návrh územního plánu
veřejné projednání

Křičeň –

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a
obchodu ve věci ochrany a využívání
nerostného bohatství, ve smyslu ustanovení §
15 odst. 2 zákona č.44/1988 Sb. (horní zákon
v platném znění) a podle ustanovení § 52 odst.
1 zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon v
platném znění), nemáme k návrhu Územního
plánu Křičen žádné připomínky.

- stanovisko je souhlasné,
dotčený orgán neuplatňuje
žádný požadavek;

Na území obce Křičeň nezasahují žádné
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené
prognózní zdroje vyhrazených nerostů ani
chráněná ložisková území. S návrhem ÚP
Křičeň souhlasíme.

12.
13.
14.

Ministerstvo
zdravotnictví
Ministerstvo životního
prostředí
Obvodní báňský úřad
pro území krajů
Královohradeckého a
Pardubického,
Wonkova 1142/1,
Hradec Králové 500 02
Č.j.: SBS
25643/2017/OBÚ-09/1
ze dne 2.8.2017,
doručeno dne 3.8.2017

Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D.
ředitel odboru hornictví
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě
stanovisko.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě
stanovisko.
Řízení o návrhu Územního plánu Křičeň –
stanovisko
Dne 31.7.2017 bylo na Obvodním báňském
úřadě pro území krajů Královéhradeckého a
Pardubického se sídlem v Hradci Králové
zaevidováno pod č.j. SBS 25643/2017 Vaše
oznámení zahájení řízení o návrhu Územního
plánu Křičeň, ze dne 31.7.2017 pod č.j. MmP
48971/2017, ke kterému vydáváme následující
stanovisko.

stanovisko
připomínek;

je

bez

OBÚ v Hradci Králové nemá připomínek k
zahájenému řízení o návrhu Územního plánu
Křičeň, jelikož na pozemcích v k.ú. Křičeň není
podle evidence vedené zdejším úřadem
stanoven dobývací prostor. Podle dostupných
informací není v předmětném katastrálním
území stanoveno ani chráněné ložiskové
území (dále jen „CHLÚ“). Evidenci CHLÚ vede
Ministerstvo životního prostředí ČR, Resslova
1229/2a, 500 02 Hradec Králové.
Ing. André M i k s c h, předseda úřadu
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15.

Státní pozemkový úřad

16.

Státní veterinární
správa
Státní úřad pro
jadernou bezpečnost

17.

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě
stanovisko.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě
stanovisko.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě
stanovisko.

STANOVISKA DO K NÁVRHU ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A NÁVRHU VYHODNOCENÍ
PŘIPOMÍNEK ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘIČEŇ VE VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ

V rámci veřejného projednání nebyla uplatněna žádná připomínka. Stanovisko krajského
úřadu bylo zapracováno do kapitoly a) Odůvodnění územního plánu.
P.
č.
1.

2.
3.

Dotčený orgán

Stanoviska

ČR – Státní
energetická inspekce,
územní inspektorát pro
Královéhradecký a
Pardubický kraj
Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje,
Územní odbor Pardubice
Krajská hygienická
stanice Pardubického
kraje se sídlem
v Pardubicích, Mezi
Mosty 1789, Pardubice,
530 03, ze dne 7. 6.
2019
Č.j.: KHSPA
10692/2019/HOK-Pce,
doručeno dne 14. 6.
2019

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své
stanovisko.

Vyhodnocení stanovisek

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své
stanovisko.
Stanovisko Krajské hygienické stanice
Pardubického
kraje
se
sídlem
v
Pardubicích k návrhu rozhodnutí o
námitkách
a
návrhu
vyhodnocení
připomínek
uplatněných
k
návrhu
Územního plánu Křičeň

Dotčený orgán
s vyhodnocením veřejného
projednání souhlasí.

Dne 5. 6. 2019 byla na Krajskou hygienickou
stanici Pardubického kraje se sídlem v
Pardubicích (dále jen „KHS“) doručena žádost
Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního
architekta, Oddělení územního plánování,
Štrossova 44, 530 21 Pardubice, o stanovisko
k podaným námitkám a připomínkám k návrhu
územního plánu obce Křičeň.
Po zhodnocení souladu předložených námitek
a připomínek s požadavky předpisů v oblasti
ochrany veřejného zdraví vydává KHS v
souladu s § 53 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), toto stanovisko:
KHS s řešením níže uvedených námitek a
připomínek s o u h l a s í .
Odůvodnění:
KHS se vyjádřila k návrhu Územního plánu
obce Křičeň (dále jen „ÚP Křičeň“) k
opakovanému
společnému
jednání
souhlasným stanoviskem s čj. KHSPA
8823/2016/HOK-Pce ze dne 6. 6. 2016, s
následujícími podmínkami:
1. KHS požaduje, aby bylo funkční vymezení smíšené obytné venkovské, v jižní části lokality
Z2 vedeno jako podmíněně přípustné z
hlediska
ochrany
před
hlukem
vůči
navrženému
koridoru
přeložky
silniční
komunikace I/36 Lázně Bohdaneč - dálnice
D11. V další fázi (územní řízení, regulační
plán,
apod.)
KHS
požaduje
doložit
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nepřekročení hygienických limitů hluku z
navrženého koridoru přeložky silnice I/36
Lázně Bohdaneč - dálnice D11.
2. V další fázi řízení (územní řízení apod.)
bude KHS požadovat doložit nepřekročení
platných hygienických limitů hluku z navržené
plochy Z4 s funkcí VL (plochy výroby a
skladování - lehká výroba) vůči stávajícím a
navržené ploše Z1b s funkcí bydlení.
Dále se KHS vyjádřila k návrhu ÚP Křičeň k
veřejnému
projednání
souhlasným
stanoviskem s čj. KHSPA 13611/2017/HOKPce ze dne 4. 8. 2017, ve kterém upozorňuje,
že pokud dojde k realizaci propojení
stávajících silnic č. III/3237 a III/3238 za
účelem vymístění zemědělské dopravy
mimo zastavěné území obce, bude ze
strany
KHS
požadováno
doložení
nepřekročení platných hygienických limitů
hluku z dopravy na nově realizované
propojce, a to vůči nejbližším stávajícím a
nově navržených plochám s funkcí bydlení.
V rámci společného jednání návrhu ÚP Křičeň
byly podány 2 připomínky, v rámci
opakovaného
společného
jednání
bylo
uplatněno 10 připomínek a v rámci veřejného
projednání byly vzneseny 4 námitky.
Na základě dvou připomínek, podaných v
rámci společného jednání k návrhu ÚP Křičeň,
byla z návrhu ÚP Křičeň zcela vypuštěna
lokalita s označením Z1 s funkcí SV - bydlení
smíšené obytné venkovské (dále jen „SV“). Na
základě připomínek, podaných v rámci
opakovaného společného jednání k návrhu ÚP
Křičeň, došlo k rozšíření koridoru přeložky
silnice č. I/36 z původních 80 m na 100 m,
dále ke zrušení navržené zastavitelné plochy
s označením Z4 a funkcí VL - plochy výroby a
skladování - lehká výroba a ke zmenšení
rozlohy zastavitelné plochy s označením Z1b s
funkcí SV. Lokalita s označením Z6 - DS
(plochy dopravní infrastruktury - silniční), která
byla původně navržena jako účelová
komunikace pro průjezd zemědělské techniky,
byla zmenšena a bude sloužit pouze k
dopravní obsluze okolních ploch pro bydlení.
Námitky, podané v rámci veřejného projednání
návrhu ÚP Křičeň, byly zpracovatelem návrhu
ÚP zamítnuty.

4.
5.

Státní veterinární
správa
Krajský úřad
Pardubického kraje,
odbor dopravy a
silničního hospodářství

REGIO, projektový ateliér s.r.o.

Ing. Bronislava Pozděnová
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své
stanovisko.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své
stanovisko.
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6.

7.

8.
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Krajský úřad
Pardubického kraje,
odbor životního
prostředí a
zemědělství,
Komenského náměstí
125, Pardubice, 532
11, ze dne 28.6.2019,
č.j. KrÚ 43832/2019,
doručeno dne 3. 7.
2019

Magistrát města
Pardubic, odbor
dopravy
Magistrát města
Pardubic, odbor
správních agend, úsek
památkové péče, nám.
Republiky 12,
Pardubice, 530 21,
ze dne 27. 6. 2019

Stanovisko dotčených orgánů státní správy
ve smyslu ust. § 53 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu
odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Pardubického kraje k akci:
“Návrh
rozhodnutí
o
námitkách
a
vyhodnocení připomínek uplatněných k
návrhu územního plánu Křičeň“
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R.
Pinkas)
Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu v
Pardubicích dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a
souvisejících předpisů neuplatňuje k návrhu
zprávy o uplatňování územního plánu žádné
další požadavky nad rámec požadavků
vyplývajících ze Zásad územního rozvoje
Pardubického kraje a územně analytických
podkladů.

Orgán ochrany ovzduší
Dotčený
orgán
s
vyhodnocením
veřejného
projednání souhlasí.

Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing.
Tomáš Sigl)
Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění, do působnosti Krajského úřadu
Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody, tj.
územní systém ekologické stability (regionální
a nadregionální úroveň), zvláště chráněná
území (přírodní rezervace a přírodní památky),
evropsky významné lokality, ptačí oblasti a
přírodní parky, souhlasíme s obsahem návrhu
rozhodnutí o námitkách a s obsahem návrhu
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu
územního plánu Kříčeň.

Orgán ochrany přírody
Dotčený
orgán
s
vyhodnocením
veřejného
projednání souhlasí.

Orgán ochrany zemědělského půdního
fondu (zpracovatel RNDr. Vladimír Vrána)
Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č.
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, v platném znění, do působnosti
Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu
ochrany zemědělského půdního fondu, není
proti návrhu rozhodnutí o námitkách a
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu
územního plánu Křičeň námitek.

Orgán
ochrany
zemědělského
půdního
fondu
Dotčený
orgán
s
vyhodnocením
veřejného
projednání souhlasí.

Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing.
Jana Klapková)
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a)
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, nemáme připomínky k
vyhodnocení dokumentu “Návrh rozhodnutí o
námitkách
a
vyhodnocení
připomínek
uplatněných k návrhu územního plánu Křičeň“.

Orgán státní správy lesů
Dotčený
orgán
k
vyhodnocení
veřejného
projednání nemá připomínky.

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své
stanovisko.
Stanovisko k návrhu rozhodnutí o
námitkách
a
návrhu
vyhodnocení
připomínek
uplatněných
k
návrhu
územního plánu Křičeň.

Dotčený
orgán
nemá
připomínky k vyhodnocení
veřejného projednání.

Magistrát města Pardubic, odbor správních
agend, úsek památkové péče, jako orgán
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Č.j.: MmP 60639/2019,
podáno dne 1. 7. 2019

státní památkové péče, podle ust. § 29 odst. 2
písm. c) a e) zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen památkový zákon), k žádosti
Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního
architekta, ze dne 5. 6. 2019 pod č.j. MmP
59941/2019, o stanovisko k návrhu rozhodnutí
o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu územního plánu Křičeň,
sděluje podle ust. § 53 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
toto
stanovisko:
Dotčený orgán státní památkové péče nemá k
návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu
územního plánu Křičeň připomínek.

9.

Magistrát města
Pardubic, odbor
životního prostředí,
Štrossova 44,
Pardubice,
530 21, ze dne 20. 6.
2019
Č.j.:
OŽP/60494/2019/Ves,
podáno dne 24. 6. 2019

Zdeněk Tobiáš, referent památkové péče
Věc: Společné vyjádření odboru životního
prostředí k návrhu rozhodnutí o námitkách
a
návrhu
vyhodnocení
připomínek
uplatněných k návrhu ÚP Křičeň.

Dotčený
orgán
nemá
připomínky k vyhodnocení
veřejného projednání.

Oddělení odpadů a ovzduší:
Z hlediska nakládání s odpady podle § 79
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů nemáme
připomínky.
Mgr. Jaroslava Bakajsová
Oddělení ochrany přírody:
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny v platném znění nemáme
námitek k návrhu rozhodnutí o námitkách a
návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k
návrhu ÚP Křičeň.
Ing. Petr Veselovský
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích,
souhlasíme s návrhy.
Ing. František Meduna
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, v platném znění
(dále jen „zákon o ochraně ZPF") je dotčeným
orgánem ochrany zemědělského půdního
fondu Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor
životního prostředí a zemědělství podle
ustanovení § 17a písm. a) zákona o ochraně
ZPF.
Bc. Karolína Venzarová
Oddělení vodního hospodářství:
Z vodoprávního hlediska podle ustanovení §
18 zák.č.254/01 Sb. - o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů nemáme námitek k
návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu
ÚP Křičeň.
Alena Nováková
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
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věci najevo nové okolnosti, které by mohly mít
vliv na zájmy ochrany životního prostředí.

10.
11.

12.

Ministerstvo dopravy
ČR, odbor
infrastruktury
Ministerstvo obrany
ČR, Sekce ekonomická
a majetková, odbor
ochrany územních
zájmů a řízení
programů nemovité
infrastruktury
Ministerstvo průmyslu a
obchodu ČR, Na
Františku 32, 110 15
Praha 1, ze dne 14. 6.
2019
Zn.: MPO 44323/2019,
doručeno dne 18. 6.
2019

Ing. Miroslav Míča
vedoucí OŽP
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své
stanovisko.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své
stanovisko.

Věc: Stanovisko k návrhu rozhodnutí o
námitkách
a
návrhu
vyhodnocení
připomínek k návrhu Územního plánu
Křičeň

Dotčený
orgán
s
vyhodnocením
veřejného
projednání souhlasí.

Závazná část:
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a
obchodu ve věci využívání nerostného
bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů uplatňujeme k výše
uvedené územně plánovací dokumentaci
podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů následující stanovisko.
S návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem
vyhodnocení připomínek k výše uvedenému
územnímu plánu souhlasíme.
Odůvodnění:
Ve správním území obce se nenacházejí
žádné dobývací prostory, ložiska nerostů,
prognózní zdroje vyhrazených nerostů ani
chráněná ložisková území. Z uvedeného
důvodu není nutno stanovit žádné podmínky k
ochraně a hospodárnému využití nerostného
bohatství.

13.
14.
15.
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Ministerstvo
zdravotnictví ČR
Ministerstvo životního
prostředí ČR, Odbor
výkonu státní správy Vl
Obvodní báňský úřad
pro území krajů
Královéhradeckého a
Pardubického,
Wonkova 1142/1,
Hradec Králové,
500 02
ze dne 11. 6. 2019
zn.:SBS
19811/2019/OBÚ-09/1,
doručeno dne 11. 6.
2019

Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D.
ředitel odboru hornictví
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své
stanovisko.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své
stanovisko.
Obvodní báňský úřad pro území krajů
Královéhradeckého a Pardubického obdržel
pod č. j. MmP 59941/2019 Vaši žádost o
stanovisko k

Dotčený
orgán
nemá
připomínky k vyhodnocení
veřejného projednání.

návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu
vyhodnocení
připomínek
uplatněných
k návrhu Územního plánu Křičeň
Zdejší úřad se v minulosti k navrhovanému
územnímu
plánu
několikrát
vyjadřoval,
poslední vyjádření Vám bylo zasláno pod č. j.
SBS/17220/2016/OBÚ-09/1.
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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Vzhledem k tomu, že v evidenci dobývacích
prostorů a jejich změn vedené na základě
ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství,
v úplném znění, neeviduje zdejší úřad na
řešeném území žádný dobývací prostor, nemá
k návrhu rozhodnutí o podaných námitkách
připomínek.

16.
17.

18.

Státní úřad pro
jadernou bezpečnost
Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový
úřad pro Pardubický
kraj, Pobočka
Pardubice
Ministerstvo vnitra ČR

Ing. André Miksch
předseda úřadu
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své
stanovisko.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své
stanovisko.

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své
stanovisko.

f) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ, VYHODNOCENÍ
SOULADU S POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚP
V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 51, DOST. 3 STAVEBNÍHO
ZÁKONA, VÝČET MĚNĚNÝCH ČÁSTÍ ÚP PO PROJEDNÁNÍ
f 1) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ
Dne 11. 10. 2010 bylo usnesením č. 14/2010 zastupitelstva obce Křičeň schváleno zadání pro
zpracování Územního plánu Křičeň. Toto zadání je pořizovaným územním plánem respektováno - viz
přehled níže (uspořádání se vztahuje k jednotlivým požadavkům formulovaným v zadání);
odůvodněny jsou zejména ty prvky územního plánu, jejichž návrh vyplynul z řešení odlišného od
předpokladů uvedených v zadání, resp. byly upřesněny:
a) Pořizovaný ÚP není v rozporu se zájmy vyplývajícími z nadřazené dokumentace, tzn. z PÚR
2008 ČR ani z pořízených ZÚR Pk. Rozvojová oblast OB 4, navrhovaná VPS D08 přeložka
silnice I/36 Lázně Bohdaneč - dálnice D11, VPO U1 NRBK K71 Žehuňská obora - Bohdaneč
včetně OZ, VPO U 53 RBK 1274 Lhotáček - Roudnice, OZ NRBK K72, OP NPR Bohdanečský
rybník a stávající produktovod včetně DOK a OP jsou respektovány;
b) Pořízení ÚP není v rozporu s problémy definovanými v ÚAP ORP Pardubice pro obec Křičeň
(monokulturní bezlesá krajina, převaha nefunkčních ÚSES), střety jsou v ÚP řešeny (střet VPS D
08 s RBK 1274 v severozápadní části obce apod.);
c) V rámci zpracování návrhu ÚP jsou navrženy tři zastavitelné plochy smíšeného venkovského
bydlení, které logicky navazují na zastavěné území. Výstavbou na těchto zastavitelných plochách
lze částečně zvrátit nepříznivý demografický vývoj v obci;
d) Urbanistická koncepce návrhu ÚP obsahuje plochy s rozdílným způsobem využití dle vyhl. č.
501/2006 Sb. (včetně ploch zeleně dle § 3 odst. 4 vyhl. č. 501/2006 Sb.). Do prostoru plánované
VPS D 08 přeložky silnice I/36 Lázně Bohdaneč - dálnice D11 nejsou umisťovány zastavitelné
plochy. Jsou navrhovány plochy pro smíšené venkovské bydlení a lehkou výrobu a byla
prověřena společenská poptávka po nových zastavitelných plochách občanské vybavenosti a
výroby nezemědělského charakteru. Požadavek na vymezení veřejných prostranství u
rozsáhlejších ploch bydlení byl prověřen, zastavitelné plochy venkovského bydlení větší než 2 ha
obsahují dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. podmínku vymezení přiměřené plochy veřejných
prostranství;
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e) Koncepce jednotlivých druhů veřejné technické infrastruktury a její event. rozšíření vychází
z koncepčních materiálů, vyjádření a požadavků správců technické infrastruktury a z prověření
kapacity stávající veřejné technické infrastruktury v obci v návaznosti na požadavky na rozvoj
území. Veřejná prostranství jsou návrhem ÚP stabilizována, dopravní infrastruktura je prověřena,
je vymezen a zpřesněn koridor VPS D 08 přeložky silnice I/36 Lázně Bohdaneč - dálnice D 11.
Nové zastavitelné plochy v obci jsou návrhem ÚP dopravně obslouženy nebo v rámci ÚS bude
vyřešeno jejich dopravní obsloužení, je prověřen případný rozvoj cykloturistiky. Zásobování
vodou vychází z koncepčního materiálu PRVK Pk a nepočítá se změnou koncepce, požární voda
bude zajištěna primárně z požární nádrže v centru obce a dále z požárních hydrantů.
Odkanalizování obce také vychází z koncepčního materiálu PRVK Pk, v současnosti je již
kanalizace realizována. Z hlediska elektrifikace a plynofikace obce není navrhována změna
koncepce, u elektrifikace se postupně počítá se zemní kabelizací v zastavěném území. U
telefonizace se nepředpokládá změna koncepce, všechny telefonní stanice jsou připojeny na
obvod 46 Telefonica O2 Czech Republic. Severozápadně v území obce mimo vlastní Křičeň
prochází produktovod společně s DOK, které jsou ÚP respektovány;
f)

Pořizovaný ÚP nepředstavuje ohrožení hodnot řešeného území. Kulturní, přírodní,
architektonické, urbanistické, krajinné a ostatní (cyklostezky, investice do půdy apod.) hodnoty
jsou pořizovaným ÚP respektovány, chráněny a v rámci možností ÚP rozvíjeny;

g) Při pořizování ÚP byly vymezeny VPO WU1 (U1) NRBK K71 Žehuňská obora - Bohdaneč, VPO
(U 53) RBK 1274 Lhotáček - Roudnice a VPS WD1 (D08) přeložka silnice I/36 Lázně Bohdaneč dálnice D11;
h) Kromě obecných legislativních požadavků (archeologie, civilní obrana, obrana státu, ochrana
před povodněmi, požární ochrana, veřejné zdraví apod.) nebyly vzneseny konkrétní požadavky.
Do nevyhlášeného PHO zemědělského areálu nejsou situovány zastavitelné plochy pro
venkovské bydlení a je řešena ochrana jižní části obce od negativních vlivů plánované přeložky
silnice tř. I/36 formou plochy územní rezervy pro izolační zeleň a stanovením podmínek vymezení
koridoru přeložky;
i)

ÚP není v rozporu s problémy definovanými v ÚAP ORP Pardubice pro obec Křičeň
(monokulturní bezlesá krajina, převaha nefunkčních ÚSES) a některé střety jsou součástí
pořizovaného ÚP (střet VPS D 08 s RBK 1274 v severozápadní části obce, střet VPS D 08 a OP
produktovodu apod.);

j)

Jsou vymezeny tři nové zastavitelné plochy bydlení (východní, západní a centrální část Křičeně)
a jedna zastavitelná plocha lehké výroby jižně od stávajícího zemědělského areálu při
respektování hlediska ochrany ZPF a účelného využití zastavěného území. Jsou respektovány
obecné limity využití území. Jsou respektovány záměry vyplývající z nadřazené ÚPD (vymezení
koridoru po přeložku I/36);

k) Při pořizování ÚP vyvstala potřeba vymezení ploch pro prověření územní studií (jedná se o
lokalitu Z2) z důvodu nutnosti vytvoření koncepce organizace plochy, tedy upřesnění způsobu
dopravní obsluhy, řešení sítí TI a zásad prostorového a plošného uspořádání;
l)

Při stanovení koncepce rozvoje obce nevyvstala potřeba vymezení ploch a koridorů pro
prověřené regulačním plánem;

m) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno;
n) Zpracování konceptu či variant nebylo požadováno;
o) Dokumentace obsahuje textovou i grafickou část dle schváleného zadání ÚP resp. dle přílohy č.
7 vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti;
Zadání ÚP Křičeň bylo doplněno na základě pořizovatelem vyhodnocených pokynů pro zpracování
návrhu ÚP, vyhodnocení splnění upraveného zadání je uvedeno níže jako vyhodnocení splnění
souladu s pokyny.
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f 2) VYHODNOCENÍ SOULADU S POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚP
V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 51 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA
Pokyny pro zpracování Územního plánu Křičeň jsou návrhem ÚP respektovány:
A. Návrh ÚP byl oproti schváleným pokynům posouzen z hlediska souladu s PÚR ČR ve znění
Aktualizace č. 1, rovněž byl posouzen soulad ve vztahu k Aktualizaci č. 1 ZÚR (podrobněji viz kap. b)
Odůvodnění). Pro návrh ÚP byly využity ÚAP ve aktualizované podobě (aktualizace 2014);
A.1 podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v souladu s platným stavebním zákonem;
A.2 požadavek na vymezení koridoru přeložky silnice I/36 je splněn;
A.3 řešením ÚP, zejména stanovenou koncepcí řešení krajiny, jsou respektovány požadavky
vyplývající z polohy obce v krajině zemědělské a lesozemědělské (zastavitelné plochy mimo
zastavěné území jsou navrženy pouze v nezbytně nutné míře při zohlednění krajinných hodnot území,
zábor PUPFL je minimalizován pouze pro přeložku silnice I. třídy, ÚP svou koncepcí chrání a rozvíjí
harmonický vztah obce a zemědělské krajiny v míře odpovídající zemědělsky intenzivně
obhospodařované krajině, dbá na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu,
vytváří podmínky pro zvýšení pestrosti krajiny); regulativy funkcí v nezastavěném území jsou
stanoveny s ohledem na požadavky § 18 stavebního zákona);
B. Bez požadavků;
C. Předkupní právo není stanoveno;
D. Nevyvstala potřeba vymezení ploch, kde by byla podmínkou využití dohoda o parcelaci
E. Bez požadavků;
F. Formální náležitosti návrhu ÚP jsou splněny. Nejsou pouze zpracovány výkresy koncepce dopraví
a technické infrastruktury, neboť návrh je v tomto směru jednoznačný a jasný a je součástí hlavního
výkresu.
F. Bez požadavků;

f 3) VÝČET ÚPRAV VÝROKOVÉ ČÁSTI PO OPAKOVANÉM SPOLEČNÉM
JEDNÁNÍ
Úprava návrhu ÚP dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) včetně prováděcích vyhlášek § 52 odst. 3, v řízení o ÚP se dotčené orgány a
Krajský úřad vyjadřují k měněným částem ÚP. Po společném jednání došlo k následujícím
úpravám návrhu ÚP:
−

zastavěné území je aktualizováno k datu 7. 7. 2017;

−

v průběhu pořízení ÚP došlo k realizaci kanalizačního systému, ruší se tedy jako návrh a
kanalizace je v dokumentu zmiňována jako stávající stav;

−

v kap. 7 byla opravena nepřesnost, přeložka I/36 je veřejně prospěšnou stavbou;

−

koridor pro přeložku silnice I/36 byl rozšířen v nejužším úseku na šíři 100 m (z 80 m);

−

do kap. 3.2 byla doplněna informace, že funkce ZV je vymezena i v rámci zastavitelné plochy
Z1a;

−

pro zajištění dopravní obsluhy plochy Z3 byla vymezena zastavitelná plocha Z7, zároveň byla
pro využití lokality Z3 stanovena následující podmínka: podmínkou využití plochy pro realizaci
obytné zástavby je zajištění dopravního napojení pozemku na jejím východním okraji tak, aby
byly splněny požadavky na připojení RD na tomto pozemku na pozemní komunikaci;

−

došlo ke sjednocení označení prvků ÚSES regionálního a nadregionálního významu v textové
a grafické části návrhu ÚP;

−

došlo k oddělení regulativů funkcí OV a OM v souladu s požadavky MINIS;

−

v kap. č. 9 byly doplněny podmínky využití plochy Z2 za účelem sjednocení uvedených
podmínek z kap. 3;

REGIO, projektový ateliér s.r.o.

71

Územní plán Křičeň
−

odstavec týkající se zajištění požární vody v kap. 4.3 byl upraven na následující znění:
zásobování požární vodou primárně z požární nádrže v centru obce a prostřednictvím odběru
vody z požárních hydrantů na vodovodní síti;

−

do podmínek využití koridoru Z5 (kap. 3) byla doplněna následující podmínka: odvodnění
budoucí komunikace bude řešeno mimo kanalizaci pro veřejnou potřebu;

−

byla vypuštěna zastavitelná plocha Z4 ve funkci Plochy výroby a skladování - lehká výroba –
VL, v souvislosti s tím byla z textové a grafické části ÚP vypuštěna funkce Plochy výroby a
skladování - lehká výroba – VL;

−

došlo ke zmenšení zastavitelné plochy Z1b po pásmo hygienické ochrany areálu živočišné
výroby, byla stanovens podmínka dodržení výškové hladiny zástavby 1 NP + podkroví;

−

došlo ke zmenšení zastavitelné plochy Z6;

−

je vymezen koridor pro realizaci budoucího propojení silnic III/3237 a III/3238 za účelem
vymístění zemědělské dopravy mimo zastavěné území obce;

g) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
g 1) ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE VČETNĚ VYHODNOCENÍ
ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A POTŘEBY VYMEZENÍ
ZASTAVITELNÝCH PLOCH
g.1.1) Vymezení a charakteristika řešeného území
Územní plán je zpracován v rozsahu administrativního území obce Křičeň (kód obce 572861), které
se kryje s katastrálním územím Křičeň (kód 676187) o rozloze 434 hektarů. Obec Křičeň má jednu
místní část a to vlastní Křičeň, tzn. jednu základní sídelní jednotku ZSJ Křičeň. Obcí s rozšířenou
působností jsou pro Křičeň Pardubice, obcí s pověřeným obecním úřadem je pro Křičeň město Lázně
Bohdaneč. Územně je Křičeň součástí okresu Pardubice v rámci Pardubického kraje. Křičeň je členem
mikroregionu „Bohdanečsko".
Křičeň leží cca 5 km severozápadně od Lázní Bohdaneč a 15 km severozápadně od Pardubic.
S oběma městy je obec spojena komunikacemi III/3238 a III/3237. Hlavní silniční spojení s 27 km
severovýchodním směrem vzdáleným Hradcem Králové zabezpečuje silnice III/3236. Nejbližší
železniční stanice se nachází v 7 km vzdálené Syrovátce (trať č. 020). Dopravní polohu, která může
přímo i nepřímo ovlivnit mnohé socioekonomické aktivity v místě, lze tedy souhrnně hodnotit jako
vcelku výhodnou.
Při celkovém počtu 251 obyvatel a katastrální výměře 434 ha dosahuje Křičeň hustoty obyvatelstva 57
2
2
obyvatel/km . Průměrná hustota v celém Pardubickém kraji ke stejnému datu činila 113,2 obyvatel/km ,
2
celorepublikový průměr je činí 133 obyvatel/km . Srovnání těchto údajů dokládá poměrně malou
hustotu osídlení Křičeně oproti Pardubickému kraji i celorepublikové hodnotě.


Vývoj počtu obyvatel
Rok

1869

1900

1950

1961

1980

1991

2001

2009

2011

2015

2017*

Křičeň

422

461

320

311

294

263

251

245

260

258

259

Pozn: * k 1. 7. 2017
K poslednímu Sčítání LBD v roce 2011 měla Křičeň 260 obyvatel a tento stav je víceméně neměnný
do současnosti. Pokud pomineme období od konce 19. století do druhé světové války s rokem 1900 a
počtem 461 obyvatel, dosáhla Křičeň maximální lidnatosti v moderních dějinách v šedesátých letech
minulého století v roce 1960 roce s počtem 311 obyvatel a dále pak časová řada signalizuje už jenom
úbytek obyvatel, který se zastavuje až v roce 1999 na 222 obyvatelích - během posledních 40 let
72

REGIO, projektový ateliér s.r.o.

Územní plán Křičeň
minulého století tak klesá v Křičeni počet obyvatel skoro o 30 %. Sociodemografická situace se
v Křičeni začíná obracet k lepšímu až s příchodem nového tisíciletí, kdy během prvních 15 let tak
počet obyvatel narůstá na hodnotu 260, což je vlastně nárůst o 17 % od roku 2000. Celkový index
2017/1869 sice dosahuje výrazné záporné hodnoty 0,61 při populačním propadu o 163 obyvatel od
začátku sledování počtu obyvatel na konci 19. století, je ale nutné si uvědomit skutečnost, že počátek
moderního sčítání obyvatelstva na konci 19. století je také počátkem odchodu velké části vesnického
obyvatelstva buď do měst za snadnější obživou, nebo i jako vystěhovalci do jiných konců Evropy,
popř. světa (především USA). Vzhledem k možnostem realizace nové výstavby na navržených
zastavitelných plochách a poloze v dosahu Pardubic (předpokládané napojení plánovanou přeložkou
silnice I/36 také na dálnici D 11) lze do budoucna očekávat mírný přírůstek počtu obyvatel obce.
Na počátku roku 2017 žilo v Křičeni 257 obyvatel s průměrným věkem 44,6 obyvatel, z toho lehce
přes 50 % žen. Na počátku roku 2017 tvořilo předproduktivní věkovou skupinu 0 - 14 let 38 osob (tj.
14,7 % z 257 obyvatel), produktivní složka ve věku 15 - 64 let byla zastoupena v počtu 167 obyvatel
(64,9 % z 258 obyvatel) a poproduktivní složka (nad 65 let) činí 52 obyvatel (20,2 % z 257 obyvatel).
Předproduktivní složka populace je zde výrazně nižší než složka poproduktivní a index stáří (udávající
počet osob starších 65 let připadajících na 100 dětí ve věku 0 - 14 let) začátkem roku 2017 činil 137
(resp. 1,37 v indexové podobě) - z hlediska budoucího populačního vývoje Křičeně tedy alarmující
hodnoty.
Z celkového počtu obyvatel starších 15 let (vztaženo ke dni Sčítání LDB v roce 2011) mělo v Křičeni
18,3 % základní vzdělání včetně neukončeného, 46,7 % bylo vyučeno nebo se středním odborným
vzděláním bez maturity, 20,7 % mělo úplné střední vzdělání s maturitou, 1,4 % mělo vyšší odborné
nebo nástavbové a 8 % mělo vysokoškolské vzdělání (vč. vědecké přípravy).
Míra ekonomické aktivity v Křičeni dosahovala roku 2011 mírně podprůměrné úrovně 45,7 % (celý
Pardubický kraji 50,3 %), což zřejmě souvisí se silnou poproduktivní složkou populace v Křičeni. Mezi
114 ekonomicky aktivními v obci bylo 106 zaměstnaných (z toho 7 pracujících důchodců a 2 ženy na
mateřské dovolené) a 8 nezaměstnaných. Do kategorie ekonomicky neaktivních spadalo celkem 123
osob, z toho 58 nepracujících důchodců a 36 žáků, studentů či učňů. Z ekonomicky aktivních subjektů
v roce 2016 bylo skutečně 13 % činných v zemědělství, lesnictví a rybolovu, v průmyslu 14 %, ve
stavebnictví 10 %, v obchodě a vybraných službách 19 %, v dopravě, poštovních službách a
telekomunikacích 2 % a zbytek ve veřejné a sociální sféře, zdravotnictví, školství apod.
Na administrativním území obce se ke dni Sčítání LDB 2011 nacházelo celkem 95 domů, z toho 78
bylo trvale obydlených - tj. 82 %. V Křičeni mezi trvale obydlené domy patří výhradně rodinné domy,
není zde žádný bytový dům. U obydlených domů figuruje vlastnictví soukromých osob v 67
případech, 1 dům patřil v roce 2011 obci (státu) a pět jich bylo ve spoluvlastnictví. Bytů bylo v r. 2011
v obci celkem 84, z toho 83 (99 %) v RD a pouze jeden byt byl mimo RD. Ve vlastním bytě žije
v Křičeni 70 domácností (83%), v nájemním vztahu jsou v Křičeni pouze tři domácnosti (3%).
Krátce z historie
V 15. století ležela Křičeň v území pod správou opatovického kláštera, z něhož se dochovalo poměrně
málo písemných zpráv. První písemná zmínka o obci Křičeň je z roku 1436, kdy král Zikmund potvrdil
Divišovi Bořkovi z Miletína držbu zboží od kláštera opatovického, jehož částmi byly v té době i Křičeň,
Ždánice (později Staré Ždánice), Dolany a Rohoznice. Později, dle dochovaných pramenů až do XVIII.
století, tvořily Ždánice, Dolany a Křičeň zn. „Rychtu Ždánickou“. Původní stará Křičeň se rozkládala v
místech, kde jsou dnes situována čísla popisná 1, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 35 a zbořené číslo 8,
seskupená do nepravidelného kruhu. Obec se původně jmenovala Křičeň, později Křičeni, v roce
1743 Křičeně a od roku 1775 až dosud Křičeň.

g.1.2) Koncepce rozvoje obce, resp. urbanistická koncepce
Perspektivy rozvoje obce Křičeň budou v budoucnu především orientovány na udržitelné a vzájemně
se respektující spolupůsobení obytné složky území se stále dominujícím zemědělským podnikáním v
celém správním území obce. S tím souvisí taktéž kvalitativní rozvoj z hlediska zlepšení životních
podmínek v obci. Územním plánem jsou navrženy přiměřené plochy pro rozvoj bydlení. Stanovením
funkčního využití stabilizovaných i rozvojových ploch bydlení je dána vyšší variabilita umisťování
případných záměrů místního podnikatelského charakteru (podnikatelské aktivity, nerušící výrobní
aktivity), které jsou slučitelné s funkcí bydlení. Plochy výroby jsou územním plánem stabilizovány.
Plochy smíšené obytné - venkovské - SV (Plochy smíšené obytné dle § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
tvoří většinu zastavěného území obce, přiměřeným vymezením tří zastavitelných ploch pro smíšené
venkovské bydlení reaguje územní plán na společenskou objednávku nových zastavitelných ploch pro
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venkovské bydlení s integrací dalších doplňkových funkcí. Realizaci staveb pro bydlení pak umožňují i
některé plochy v rámci zastavěného území (větší zahrady některých rodinných domů či louky mezi
zástavbou). Při umisťování nových staveb je nutno dbát respektování založené urbanistické struktury
obce, jednotlivé domy by měly zachovávat přiměřené hmotové měřítko a základní prvky v místě
obvyklé zástavby. V rámci této funkce je nepřípustné umisťovat stavby a zařízení, které by mohly
negativně ovlivňovat pohodu bydlení. Problematické výrobní aktivity, odstavování nákladních vozidel
apod. je možno umisťovat v rámci stabilizované plochy VZ, kde jsou dostatečné územní rezervy. Pro
bydlení jsou vymezeny dvě menší zastavitelné plochy v severovýchodní části řešeného území Z1b a
Z3. Po společném jednání byla pro dopravní obsluhu plochy Z3 navržena místní komunikace Z7, která
má zajistit dopravní napojení budoucí obytné zástavby na podzemní komunikace. Zároveň byla pro
plochu Z3 stanovena následující podmínka: podmínkou využití plochy pro realizaci RD je zajištění
dopravního napojení pozemku na jejím východním okraji tak, aby byly splněny požadavky na připojení
RD na tomto pozemku na pozemní komunikaci. Důvodem je skutečnost, že hranice pozemků ve
skutečnosti neodpovídají zcela vymezení v katastru nemovitostí (pozemky p.č. 54/6 a 54/7) a dále, že
pro napojení pozemku p.č. 71/8, kde by mohl být umístěn RD, bude nutno v rámci plochy Z3
prodloužit místní komunikaci. Případně je možno pozemek p.č. 71/8 napojit přes stabilizované plochy
bydlení od východu. Po společném jednání došlo na základě uplatněných připomínek ke zmenšení
zastavitelné plochy Z1b po pásmo hygienické ochrany areálu živočišné výroby z důvodu předcházení
vzájemným konfliktům funkcí (ochrana bydlení před negativními vlivy výroby);
Rozsáhlá zastavitelná plocha Z2 je pak vymezena podél východní hranice zastavěného území, jako
prostorový limit slouží vrchní elektrické vedení 35 kV vedené po východní hranici sídla. Toto vedení,
včetně jeho OP je nutno respektovat. S ohledem na rozsah lokality je nutno její využití prověřit územní
studií. V lokalitě Z2 je nutno řešit výškové uspořádání s ohledem na skutečnost, že se lokalita na
svahu uplatňuje v dálkových pohledech. Přípustné jsou stavby pouze s 1 NP a podkrovím s tím, že
v případě umístění ve svahu jsou přípustní 2 podlaží v nižší úrovni a 1 NP ve vyšší úrovni osazení
stavby.
V rámci zpracování ÚP Křičeň byly hledány optimální plochy pro další urbanistický rozvoj obce mimo
zastavěné území. Jejich lokalizace však byla závislá na mnoha omezeních, kterými jsou limity využití
území. Rozvoj bydlení nebyl možný na jižním okraji zastavěného území z důvodu možného
budoucího konfliktu s plánovanou přeložkou silnice I. třídy (vymezen koridor VD1). Severní okraj
zastavěného území pak leží v blízkosti rozsáhlého areálu zemědělské výroby a ÚP musí předcházet
možným budoucím konfliktům funkcí. Jako vhodné řešení se zdálo umístění zastavitelné plochy pro
bydlení na severovýchodním okraji zastavěného území ve vazbě na obecní sportoviště. Ve fázi
projednání návrhu ÚP s DO dle § 50 stavebního zákona byla v této lokalitě vymezena zastavitelná
plocha. K ní však bylo uplatněno negativní stanovisko orgánu ochrany ZPF (lokalizace na kvalitních
půdách), záměr se jevil jako nevhodný i orgánu ochrany veřejného zdraví, který připomínkoval možné
hlukové ovlivnění z provozu na budoucí přeložce silnice I. třídy, která by měly být vedena západně od
vymezené zastavitelné plochy. Po vypuštění této plochy byly prověřovány i jiné lokality, např. na
severním okraji zastavěného území, severně od centra obce. Tato poloha však nebyla vyhodnocena
jako vhodná zejména z důvodu blízkosti areálu zemědělské výroby (od přilehlé komunikace, ze které
by bylo možné plochu dopravně napojit by bylo nutno zachovat odstup obytné zástavby od areálu
zemědělské výroby) a problematickému dopravnímu napojení (lokalita by vyžadovala vnitřní dopravní
obsluhu, dopravní napojení by bylo možno realizovat pouze z jednoho bodu). Jako nevhodnější byly
vytipovány lokality na východním okraji zástavby, které jsou označeny kódy Z2, Z3 a Z1b. Plocha Z1b
bude logicky obsloužena z přilehlé komunikace. Plocha Z3 vyplňuje enklávu zastavěného území.
Lokalitu Z2 bude možno dopravně napojit z několika bodů. Její podrobnější řešení bude prověřeno
územní studií tak, aby vznikl urbanisticky plnohodnotný celek, který logicky doplní zástavbu na
jihovýchodním okraji zastavěného území. U těchto lokalit je zajištěn dostatečný odstup od areálu
zemědělské výroby.
V územním plánu jsou stabilizovány stávající plochy pro rekreaci Plochy rekreace - zahrádkářské
osady - RZ (Plochy rekreace dle § 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, v platném znění). Jedná se o vymezení stávající malé zahrádkářské kolonie naproti
zemědělskému areálu, kde není vhodný rozvoj funkce bydlení.
Občanské vybavení (Plochy občanského vybavení dle § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, v platném znění) je vymezeno pouze jako plochy stabilizované.
Jedná se o plochu obecního úřadu, hasičské zdrojnice, dětského hřiště a knihovny. Plochy
občanského vybavení - veřejná infrastruktura - OV jsou vymezeny zejména za účelem ochrany
občanského vybavení veřejného charakteru. Stávající sportovní zařízení v západním cípu obce je
vymezeno jako Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - OS. Podnikatelská,
resp. komerční vybavenost v obci, tedy plocha ubytovny na severním okraji zastavěného území byla
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zařazena pod funkci Plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední - OM. Realizace
zařízení občanského vybavení nejen veřejného charakteru je umožněna ve většině ostatních
funkčních ploch, vždy v souladu s hlavním, přípustným či podmíněně přípustným využitím. Plocha
hřbitova je stabilizována severně od obce (Plochy občanského vybavení - hřbitovy - OH).
Další složkou řešeného území jsou plochy výrobní (Plochy výroby a skladování dle § 11 vyhlášky č.
501/2006 Sb, o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění). Pro účely
zemědělského podnikání je stabilizovaná plocha pro zemědělskou výrobu Plochy výroby a skladování
- zemědělská výroba - VZ v severní části Křičeně. Areál, kde je realizována zámečnická a kovářská
výroba s bydlením majitelů, je vymezen jako plocha stávající ve funkci Plochy výroby a skladování drobná a řemeslná výroba - VD. Plochy výroby jsou územním plánem v řešeném území stabilizovány,
zastavitelná plocha Z4 vymezena ve funkci Plochy výroby a skladování - lehká výroba – VL byla po
společném jednání vypuštěna na základě uplatněné připomínky. Lze konstatovat, že v řešeném
území nebyla identifikována potřeba rozšíření ploch výroby mimo plochy stabilizované.
Vodojemy na severním okraji řešeného území a Emšerská nádrž jsou zahrnuty do stabilizovaných
ploch technické infrastruktury (Plochy technické infrastruktury dle § 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, v platném znění).
V rámci zastavěného území jsou vymezeny plochy veřejných prostranství (Plochy veřejných
prostranství dle § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb, o obecných požadavcích na využívání území, v platném
znění). Jedná se o uliční prostory, které plní funkci pobytovou (Plochy veřejných prostranství - PV) a
plochy veřejně přístupné zeleně (Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň - ZV). Plochy veřejných
prostranství se vymezují z důvodu ochrany veřejných prostorů v obci včetně významnějších ploch veřejné
zeleně jakožto součásti veřejného vybavení. Samostatná plocha veřejného prostranství, resp. veřejné
zeleně Z1a je vymezena na východním okraji zastavěného území. Tato plocha bude sloužit pro potřeby
zastavitelných ploch v této části obce. Další plocha veřejných prostranství bude vymezena v lokalitě Z2
(prostřednictvím územní studie).
V rámci celého správního území jsou dále vymezeny plochy dopravní (Plochy dopravní infrastruktury silniční - DS). Jedná se o uliční prostory i nadřazené koridory, které plní funkci dopravní a vymezují se
z důvodu ochrany a rozvoje dopravního obslužného systému jakožto součásti veřejného vybavení (Plochy
dopravní infrastruktury dle § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, v platném znění). Po společném jednání byla vymezena zastavitelná plocha Z7 pro dopravní
napojení plochy Z3.
Plochy zeleně - soukromá a vyhrazená - ZS jsou v územním plánu obsaženy za účelem vymezení
systému sídelní zeleně a ochrany těchto ploch ve struktuře obce v souladu s § 3, odst. 4 vyhlášky
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění).
Územní plán rovněž klade důraz na zachování hodnot řešeného území, což je zejména částečně
dochovaná urbanistická struktura středu obce včetně zachovaného charakteru a měřítka místní
zástavby. Na novou zástavbu je z výše uvedených důvodů nutné klást vyšší požadavky nejen co se
týká zapojení do organismu obce, ale i co do architektonického výrazu jednotlivých objektů. Územním
plánem jsou chráněny plochy veřejné zeleně, památky místního významu a vzrostlá zeleň významně
dotvářející charakter obce.
Koncepce řešení krajiny:
Územní plán usiluje o zlepšení podmínek přirozeného propojení zastavěného území a krajiny.
Územním plánem byly stabilizovány koridory pro budoucí upřesnění a realizaci prvků systému
ekologické stability tak, aby se nedostaly do konfliktu s rozvojovými záměry obce. V rámci obecných
podmínek využití ploch nezastavěného území umožňuje koncepce řešení krajiny mimo vymezení
prvků ÚSES i realizaci interakčních prvků a krajinné zeleně, jejichž realizace přispěje ke zlepšení
krajinné mozaiky okolní zemědělsky využívané krajiny. V souvislosti s vymezením koridoru přeložky
silnice I/36 je stanovena podmínka řešení prostupnosti krajiny jak pro dopravu silniční, tak pro pěší,
cyklisty a volně žijící živočichy.
Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně pospěšných opatření
Převzetí, zapracování a zpřesnění veřejně prospěšných staveb (VPS) a veřejně prospěšných
opatření (VPO) z nadřazené územně plánovací dokumentace (ZÚR Pk) pořizovaným územním
plánem ukládá ustanovení § 43 stavebního zákona, a to konkrétně v případě Křičeně znamená
převzetí a zpřesnění VPS (v ZÚR Pk D 08) přeložky silnice tř. I/36 Lázně Bohdaneč - dálnice D 11,
VPO (v ZÚR Pk U1) NRBK K71 Žehuňská obora - Bohdaneč a VPO (v ZÚR Pk U 53) RBK 1274
Lhotáček - Roudnice. Trasování přeložky silnice I/36 Lázně Bohdaneč - dálnice D 11 vychází ze
schválené nadřazené územně plánovací dokumentace, tj. ze schválených Zásad územního rozvoje
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Pardubického kraje, které byly vydány krajským zastupitelstvem 29. 4. 2010 usnesením č. Z/170/10 a
nabyly účinnosti 15. 6. 2010. V tomto dokumentu byly stanoveny podmínky umístění koridorů VPS a
VPO, zejména jejich trasy, šířky a podmínky pro jejich zpřesnění, dále prostorové podmínky, omezení
vůči zastavění těchto koridorů, stanovení os event. ochranných zón těchto koridorů, a dále popsány
důvody, které vedly k vymezení těchto nadmístních VPS a VPO v rámci nadřazené ÚPD. Jde zejména
o níže uvedené body:
-

bod 142) ZÚR Pk - vymezují koridory pro umístění těchto veřejně prospěšných staveb
v oblasti dopravy D 08 přeložka silnice I/36 Lázně Bohdaneč - D11.

-

bod 147) ZÚR Pk - vymezují jako veřejně prospěšná opatření tyto plochy a koridory biocenter
a biokoridorů ÚSES, jejichž funkčnost je nutno zcela nebo částečně zajistit, tzn. U01 NRBK
K71 Žehuňská obora - Bohdaneč, resp. U53 RBK 1274 Lhotáček (Mnichovecké) - Roudnice.

-

bod 149) ZÚR Pk - stanovují následující požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti
dotčených obcí při zpřesňování územního vymezení ploch a koridorů pro umístění staveb.
U obce Křičeň se jedná o VPS D 08 a o VPO U01 a U53.

g.1.3) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území
V současné době má obec poměrně stabilizovaný počet obyvatel, který se pohybuje okolo počtu 255 260. Cílem územního plánu je podpora stabilizace počtu obyvatel, která se odráží ve vymezení
rozvojových ploch pro bydlení. S ohledem na aktuální možnosti rozvoje obce, velikost sídla a
postavení ve struktuře osídlení byly územním plánem vytipovány plochy pro rozvoj bydlení, které
umožní realizaci cca 34 RD, dalších cca 8 RD je možno realizovat na volných plochách v rámci
zastavěného území. Vzhledem ke skutečnosti, že jsou nové zastavitelné plochy vymezeny pro funkci
Plochy smíšené obytné - venkovské - SV, je nutno počítat s tím, že cca 20 procent ploch může být
využito i k jiným funkcím, než bydlení (hospodářské stavby a produkční zahrady, stavby pro
podnikatelské aktivity a služby dle přípustného využití apod.).
Odhad kapacity pro realizaci RD v rámci zastavitelných ploch
Číslo
poloha

lokality,

Z1b,severovýchod
Z2, jihovýchod

Velikost
lokality
(ha)
0,38
3,89

Z3, proluka
celkem

0,58
5,25

Předpoklad využití (ha) *

Veřejná prostranství - 0,15 (2,5%)
Komunikace, plochy pro TI - 0,5 (13%)
Bydlení - 2,46 (59%)
Jiné využití dle podmínek využití funkce* - 0,78 (20%)

Uvažovaný
počet RD
4**
25**

5
34

* vzhledem ke skutečnosti, že plochy pro bydlení jsou vymezeny jako smíšené, je nutno v zastavitelných plochách uvažovat i
s realizací staveb s jinou funkcí než bydlení (občanská vybavenost a služby, hospodářské usedlosti apod. - v ÚP nejsou pro
občanskou vybavenost a služby vymezeny samostatné plochy, je tedy nutno tato zařízení situovat do ploch smíšených
obytných) - v Křičeni je počítáno s 20 % zastavitelné plochy
**je uvažovaná průměrná rozloha stavebního pozemku do 1000m 2

V rámci zastavitelných je tedy možno realizovat cca 34 RD(při zohlednění rozptylu velikosti
stavebních pozemků okrajové plochy vs. proluka).
V rámci proluk zastavěného území existují další rezervy pro realizaci rodinných domů, což však patrně
bude kompenzováno faktem, že odhadem cca 25 % zastavitelných ploch vymezených tímto
územním plánem nebude okamžitě dostupných (např. nedostupnost z důvodu vlastnických vztahů,
složité podmínky pro zasíťování apod.).
Lze konstatovat, že rozsah ploch pro bydlení stanovený územním plánem je pro potřeby
rozvoje obce na cca 15 let adekvátní.
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g.2 OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ
Ochrana památek, které jsou registrované v Seznamu kulturních památek České republiky:
Ve státním seznamu nemovitých kulturních památek není veden žádný objekt z obce Křičeň.
Ochrana památek místního významu zajišťována prostřednictvím územního plánu
V obci se vyskytují tzv. památky místního významu, které dokládají způsob života, náboženské cítění
řemeslnou i uměleckou vyspělost mnoha minulých generací:

pomník padlým bratřím z let 1914 - 1918 a obětem německé okupace z let 1939 - 1945
v centru obce

kamenný kříž a zvonička v centru nedaleko obecního úřadu
Ochrana urbanisticko - architektonických a krajinných hodnot:

historicky dané půdorysné uspořádání se dvěma centrálními prostory

solitérní stromy na veřejných prostranstvích i v zahradách, březová alej ke hřbitovu;
Ostatní hodnoty




značená cyklotrasa č. 4276 vedoucí ve směru Trhoňka - Bukovka - Křičeň - Dobřenice
kulturně společenský život v obci

Vyhodnocení území z hlediska archeologické památkové péče
Správní území Křičeně je „územím s archeologickými nálezy“ (ÚAN), ve smyslu § 22 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a to ÚAN kategorie II. podle metodiky
zpracované v rámci výzkumného úkolu „Státní archeologický seznam ČR“ č. KZ97PO2OPP001
zadaného Ministerstvem kultury ČR viz. Bečvář - Cejpová - Ernée - Knechtová - Krušinová Sklenářová - Vachůt - Volfík z roku 2003: Státní archeologický seznam České republiky, Praha.
Za „území s archeologickými nálezy“ lze přitom považovat prostor, kde již byly jakékoliv archeologické
nálezy movité či nemovité povahy identifikovány a rovněž tak prostor, kde je možné vzhledem
1
2
k přírodním podmínkám či dosavadnímu historickému vývoji tyto nálezy s vysokou pravděpodobností
očekávat.
Území s archeologickými nálezy také splňují podmínky pro to, aby mohla být považována za území s
výskytem archeologického dědictví ve smyslu Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy
(revidované) platné od 1. 6. 2002.
Ochrana přírody a krajiny
Charakteristika území
Hydrologicky spadá řešené území do povodí řeky Labe. Obec je odvodněna do dvou povodí.
Východní část obce je odvodněna do Černské strouhy (Čertůvka č.h.p. 1 - 03 - 04 - 035), západní část
obce do říčky Bukovky (Kasalický potok č.h.p. 1 - 03 - 04 - 064). Obcí protéká drobná bezejmenná
vodoteč, která je zčásti zatrubněna. V řešeném území nebylo stanoveno záplavové území a
záplavami není vzhledem k poloze obce ve vyvýšené poloze ohrožena žádná část zástavby.
V jižní části vlastní Křičeně je požární nádrž. Ačkoliv Křičeň leží historicky v rybniční oblasti
Bohdanečska, na řešeném území se významnější vodní plocha nevyskytuje.
Do severního výběžku řešeného území zasahuje ochranné pásmo vodního zdroje Rohoznice.
Obec leží v rovinaté krajině, které vtiskly charakteristickou tvář pozůstatky středověké rybniční
soustavy. Geomorfologicky patří území obce do Pardubického úvalu a Bělské pahorkatiny, obec je
umístěna v pahorkatině mezi Labskou nivou a Urbanickou brázdou. Převážná část území je mírně
svažitá, rázu ploché pahorkatiny. Nejčastější expozice jižní a jihovýchodní. Klimaticky spadá řešené
území do teplé oblasti (A)T2, okrsku A3 charakterizovaného jako teplý, mírně suchý s mírnou zimou.
Průměr ročních teplot je 8,5 °C, roční úhrn srážek činí 610 mm, délka vegetačního období je 168 dní.
Průměrná nadmořská výška obce činí 237 metrů nad mořem
1
2

Konfigurace terénu, geologické, pedologické a hydrologické poměry na území.
Historické, tj. zejména písemné zmínky o území, struktura osídlení v jeho bezprostředním okolí a pod.
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Dle regionálně fytogeografického členění (BÚ ČSAV) náleží území do oblasti termofytika (obvod
České termofytikum, podokres Pardubické Polabí).
Ochrana přírody a krajiny
V řešeném území se nenachází žádný prvek z kategorií „zvláště chráněných území přírody“ dle
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. V řešeném území se nenachází
žádný prvek z kategorií „památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů“ dle
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Nenachází se zde území
zařazené do systému „Natura 2 000 evropsky významné lokality a ptačí oblasti“.
V řešeném území se nenachází žádný registrovaný významný krajinný prvek (VKP). Jižně od Křičeně
leží národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník, která je evidována v seznamu lokalit Natura 2000
jako evropsky významná lokalita (EVL). Ochranné pásmo NPR Bohdanečský rybník zasahuje do
jihovýchodní části správního území Křičeně.
Ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je řešené území
chráněno obecnou ochranou. Ochrana významných krajinných prvků před poškozováním a ničením.
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
„Významný krajinný prvek je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která
utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability“.
Ochrana krajinného rázu. „Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická
charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní
hodnotu“.
Za hodnotu je třeba považovat vzrostlé solitérní stromy a skupiny stromů v zastavěném území včetně
doprovodné zeleně potoka, které spoluvytvářejí obraz obce.
Ochrana územního systému ekologické stability
Podle § 4 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zajišťuje vymezení
systému ekologické stability uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivého působení na
okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Ochrana
ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je
veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastnící pozemků, obce i stát.
Generel místních ÚSES byl zpracován v roce 1993 pro zájmové území Bukovka, Dolany, Křičeň a
Rohoznice firmou Agroprojekt Pardubice, aktualizován byl v roce 1996 Společností pro ŽP Brno.
Návrh ÚSES byl v průběhu projednání návrhu ÚP koordinován s dokumentem „Revize lokálního
ÚSES a vypracování plánu ÚSES pro území obce s rozšířenou působností Pardubice“. Číslování
prvků lokálního charakteru odpovídá tomuto dokumentu. Prvky ÚSES různých úrovní byly v ÚP Křičeň
koordinovány, včetně koordinace s územím navazujících obcí, prvky ÚSES nadregionálního a
regionálního charakteru jsou obsaženy a byly převzaty z vydaných ZÚR Pk.
Přehled prvků ÚSES (biocentra a biokoridory):
NRBK
K71

RBK
1274
LBC 35

LBK 16
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Žehuňská obora-Bohdaneč

Lhotáček (Mnichovecké) Roudnice

Branžov

bez názvu

nadregionální biokoridor s celkovou délkou 35 km procházející lesním
komplexem Branžov a disponující po celé délce 2 km širokou
ochrannou zónou, ze které je vyjmuto zastavěné území a zastavitelné
plochy v Křičeni.
regionální biokoridor s prvky nadregionálního biokoridoru s celkovou
délkou 8 km procházející lesním komplexem Branžov
lokální biocenturm leží na NRBK K71, resp. RBK 1274 v lesním
komplexu severně od Křičeně. Ekotyp a biota: SV část dub červený,
borovice 5-20 let, rozvrstvený porost výškově, JZ část dub nejmladší
skupina, starší borovice, dub, bříza, příměs osiky, střední část borovice
a modřín
lokální biokoridor jako drobný pravostranný přítok Čertůvky a polní
cesta severně od Křičeně, propojující lesní komplex Branžov s
bohdanečskými rybníky, v úseku procházejícím obcí je potok
zatrubněn
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Většina prvků ÚSES lokálního charakteru na řešeném území nemá prostorové parametry a zajištění
jejich funkčnosti bude spočívat jednak v jejich konkrétním pozemkovém vymezení, jednak ve
správném způsobu hospodaření (na PUPFL obnova přirozené dřevinné skladby dle stanoviště, na
ZPF obnova květnatých luk a doplnění zeleně, v nivách vodotečí revitalizační opatření sledující mj.
doplnění břehových porostů, ochranného zatravnění, obnovu malých vodních nádrží či poldrů).
ÚSES doplňují tzv. interakční prvky - většinou jde o liniové prvky v zemědělské krajině sledující polní
cesty, drobné vodoteče či meze, které je navrženo ozelenit. Realizace těchto prvků s významnou
krajinotvornou funkcí nevyžaduje vzhledem k parametrům zábory zemědělské půdy, má navíc funkci
protierozních opatření. Územním plánem je možnost jejich realizace řešena obecným připuštěním
v rámci funkčních ploch nezastavěného území.
Řešené území leží v ochranné zóně nadregionálních biokoriorů NRBK K71 Žehuňská obora Bohdaneč a NRBK K72 Polabský luh - Bohdaneč, účelem jejich vymezení je podpora koridorového
efektu, tzn., že všechny prvky regionálních i místních ÚSES, významné krajinné prvky a společenstva
s vyšším stupněm ekologické stability jsou chápány jako součásti nadregionálního biokordioru.
Územním plánem je navrženo vyjmutí zastavěného území obce a zastavitelných ploch z této
ochranné zóny.
Ochrana lesa a půdy
viz. kap. h 2.
Vodní plochy a toky
Vodní toky a plochy jsou jednou ze základních hodnot přírodního a krajinného prostředí a patří mezi
významné krajinné prvky i ze zákona. V řešeném území jsou vymezeny jako samostatná funkční zóna
Plochy vodní a hospodářské - W.
Východní část obce je odvodněna do Černské strouhy (povodí Čertůvky č.h.p. 1 - 03 - 04 - 035),
západní část obce do říčky Bukovky (povodí Kasalický potok č.h.p. 1 - 03 - 04 - 064). Obcí protéká
bezejmenná vodoteč.
Jednotlivá povodí:
Tok
Čertůvka
Kasalický potok

č. hydrolog. pořadí
1 - 03 -04 - 035
1 - 03 - 04 - 064

plocha povodí
2
27,244 km
2
20,781 km

správce toku
Lesy ČR
Lesy ČR

Záplavové území - na administrativním území obce Křičeň není stanoveno, z tohoto důvodu obec
nemá zpracovaný povodňový plán a záplavami není vzhledem k poloze obce ve vyvýšené poloze
ohrožena žádná část zástavby.
Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ze dne 28. června
2001, dle § 49 Oprávnění při správě vodních toků odstavec 2 c), je nutné u vodních toků ponechat
volný manipulační pruh v šířce do 6 m od břehové čáry pro možnost přístupu správce vodních toků.

g.3) KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
g.3.1) Doprava
Dopravní obslužnost, poloha
Obec Křičeň leží cca 5 km severozápadně od Lázní Bohdaneč a 15 km severozápadně od Pardubic.
S oběma městy je obec spojena silnicemi III/3238 a III/3237. Hlavní silniční spojení s 27 km
severovýchodním směrem vzdáleným Hradcem Králové, resp. se 7 km vzdálenými Dobřenicemi
představuje silnice III/3236.
Silniční síť
Obcí procházejí následující silnice III. třídy:
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silnice III/3236 Pravy - Křičeň
silnice III/3237 Bukovka - Křičeň - Dolany - Staré Ždánice - Podůlšany
silnice III/3238 Lázně Bohdaneč - Křičeň - Rohoznice - Osice
Řešené území je obsluhováno pouze silniční dopravou, dopravní polohu obce lze v současnosti i přes
chybějící železnici a absenci komunikací I. a II. třídy hodnotit jako poměrně dobrou. Ostatní
komunikace v řešeném území jsou místní, resp. účelové.
Na průtahu silnic III. třídy obcí se doporučuje v rámci oprav a udržovacích prací zlepšovat kvalitu krytu
a odtok srážkové vody z vozovky. V úsecích s absencí chodníků se navrhuje jejich doplnění alespoň
po jedné straně tam, kde to umožňují šířkové a jiné parametry komunikace. Realizace konkrétní
účelové komunikace spojující silnici III/3237 a III/3238 lemující severovýchodní zastavěnou část obce
umožní aktuální širší zemědělskou obsluhu území.
Pro jednotlivé nově navržené rozvojové lokality budou zřízeny, resp. prodlouženy místní komunikace,
které naváží na stávající dopravní systém. Vedení komunikací uvnitř zastavovaných lokalit bude
odvislé od konkrétního zastavovacího plánu a provedené parcelace. Místní komunikace v rámci
jednotlivých rozvojových lokalit budou předmětem řešení navazujících dokumentací. Pro obsluhu
stabilizovaných a navržených ploch bydlení na východním okraji zastavěného území byla vymezena
zastavitelná plocha Z6, která byla po společném jednání zkrácena (nebudou propojeny silnice III.
třídy). Plocha je vymezena od silnice č. III/3237 severně a zasahuje až k rodinnému domu p.č. 105,
který nemá adekvátní dopravní napojení na pozemní komunikace dle platných předpisů. Po
společném jednání byla vymezena zastavitelná plocha Z7 pro dopravní napojení plochy Z3, důvodem
je zajištění odpovídajícího dopravního napojení budoucích RD na pozemní komunikace.
Při konkrétním návrhu parcelace pozemků je bezpodmínečně nutno nejdříve stanovit dostatečný
veřejný prostor pro vedení komunikací, chodníků a inženýrských sítí. Šířka tohoto veřejného pozemku
by neměla klesnout pod 9 m mezi oploceními. Při návrhu je též nutno respektovat požadavky na
plochy k vyvinutí křižovatek (napojení) a potřebných rozhledových polí v křižovatkách. Podcenění
tohoto problému má mnohdy za důsledek zpětný odkup pozemků od nových majitelů.
Ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto
staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace šířky nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od
stavby. Dopravní připojení staveb musí splňovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování a
přístup požární techniky. Při navrhování a realizaci všech dopravních staveb je nutno dodržet
požadované parametry a ustanovení příslušných platných ČSN a souvisejících předpisů.
Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek
bytového domu, je 12 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 10, 5 m. Nejmenší
šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek
rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6, 5 m.
Po společném jednání byl vymezen překryvný koridor pro budoucí realizaci místní komunikace, resp.
polní cesty, který propojí silnice III/3237 a III/3238. Jedná se o opatření za účelem vymístění
zemědělské dopravy mimo zastavěné území Křičeně. Koridor byl vymezen v dostatečné šíři tak, aby
bylo následně možno realizovat propojení silnic III. třídy ve vztahu k vlastnickým vztahům. Je
umožněna realizace vstřícné křižovatky s hlavním vjezdem do zemědělského areálu, případně je
možno realizovat napojení na silnici III/3238 severněji a vést budoucí komunikaci po pozemku
jednoho vlastníka. Podmínky využití funkce NZ, přes kterou je koridor navržen realizaci této
komunikace umožňují.
V jižní a jihozápadní části obce je dle pořízených ZÚR Pk navržena přeložka silnice I/36 Lázně
Bohdaneč - dálnice D 11, kterou pořízený ÚP přebírá, umisťuje a v rámci ÚP zpřesňuje, což
znamená snížení navržené šířky přeložky z pořízených ZÚR PK z 300 m na ÚP navržených 150
m šířky (min. 50 m) ve volné krajině a na 100 m (min. 50 m) šířky přeložky v PUPFL. Přeložka je
umístěna do zemědělských ploch v jižní a jihozápadní části obce a dále do tělesa stávající
silnice III/3236, resp. do plochy PUPFL v jihozápadní části řešeného území. V navazujících
dokumentacích bude nutno řešit zejména protihlukovou ochranu obytné zástavby a dále
prostupnost území (pro pěší a cyklisty, pro volně žijící živočichy, prvky ÚSES apod.).

Intenzity dopravy
Intenzity silniční dopravy jsou jedním z primárních vstupních údajů při posuzování a navrhování
silniční sítě či jejich úseků. Sčítání dopravy je cyklicky prováděno Ředitelstvím silnic ČR pravidelně
jednou za pět let. Zahrnuje dálnice, všechny silnice I. a II. třídy a vybrané silnice III. třídy a místních
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komunikací.
Vzhledem k minimální dopravní zátěži silnic III. třídy procházející Křičení na nich sčítání prováděno
nebylo a ani výhledově není žádný předpoklad, že by se intenzita na těchto silnicích výrazně zvýšila.
Obec by v budoucnu mohla být ovlivněna realizací dálničního přivaděče, přeložkou silnice tř. I/36, kde
je počítáno s vysokými intenzitami dopravy. Z tohoto důvodu obsahuje návrh podrobnější podmínky
využití koridoru, resp. požadavek na řešení negativních důsledků dopravy na této komunikaci ve
vztahu k obytné zástavbě.
Kategorizace silnic a funkční skupiny místních komunikací
Dle "Kategorizace silniční a dálniční sítě do roku 2030 v ČR“ (zpracovatel Ředitelství silnic a dálnic
ČR, červen 2000) pro silnice III. třídy není kategorie stanovena, s ohledem na dopravní význam však
bude postačovat kategorie minimální S 7,5/60-70. Pro budoucí silnici I/36 se uvažuje kategorie
S 11,5/80, resp. S 9,5/80
Kategorie místních komunikací jsou v závislosti na funkční skupině určeny ČSN 73 6110 Projektování
místních komunikací. Šířkové uspořádání dle ČSN je u některých místních obslužných komunikací
nedostačující, je však dostačující provozu po nich uskutečňovanému.
Funkční skupina stávajících průtahů silnic III. tříd je dle ČSN 73 6110 ve skupině B až C. Místní
komunikace mají funkční skupinu C a D. Všechny tři silnice III. třídy v prochází zastavěnou částí obce.
Pěší doprava
Chodníky jsou v obci realizovány pouze částečně podél komunikace tř. III/3238, výhledově je třeba
dobudovat chodníky podél průtahů všech silnic III. tříd zastavěným územím.
Chodníky, včetně přechodů přes vozovky a přístupů na autobusové zastávky, je nutno budovat dle
Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické
požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
Cyklistická doprava, turistika
Přímo obcí prochází značená cyklotrasa č. 4276 vedoucí ve směru Trhoňka - Bukovka - Křičeň Dobřenice o celkové délce 9 km. Zajímavé výhledy z obce situované ve vyvýšené poloze by bylo
možno využít ke zřízení odpočinkového místa na této cyklotrase.
Z důvodu nutnosti rozvoje prostupnosti krajiny a rozvoje cykloturistické sítě (mimo funkci rekreační má
zároveň funkci alternativního způsobu dopravy do zaměstnání) je ÚP navrženo zachování pěšího a
cyklistického propojení ze zastavěného území do lesního komplexu na jihu k.ú. přes koridor přeložky
silnice I/36.
Dále je navrženo zachování pěšího a cyklistického propojení z Křičeně severním směrem - podél
hřiště - do lesního komplexu severně od Křičeně, která je využíván obyvateli obce k rekreaci. Pro toto
propojení by se dala využít část tělesa silnice III. třídy, která nebude po realizaci silnice I/36 využita a
pravděpodobně již nebude vedena v síti silnic III. tříd. Pro zbývající část úseku bude nutno vybodovat
samostatnou cyklostezku.
Dále se navrhuje realizace cyklostezky, resp. cyklopruhu podél této přeložky ve směru do Lázní
Bohdaneč a rovněž ve směru severním do lesního komplexu na severním okraji k. ú. (rekreačního
zázemí obce). Není zakresleno v grafické části dokumentace.
-

konkrétně propojení pro pěší a cyklisty z Křičeně jižním směrem do prostoru lesního
komplexu a dále severním směrem do lesního komplexu, kdy by pro pěší a cyklisty šlo
využít části stávajícího tělesa silnice III. třídy a ve zbývajícím úseku zrealizovat stezku
pro pěší a cyklisty, návaznost prvků ÚSES) apod.;

Doprava v klidu
Vzhledem k velikosti obce a absenci zařízení občanské vybavenosti zde nebyla zřízena významnější
parkovací plocha, menší parkovací plochy jsou zřízeny u hřbitova, před zemědělským areálem,
ubytovnou a hřištěm.
Případné dodatečné plochy pro parkování a odstavování osobních vozidel je nutno dimenzovat u všech
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81

Územní plán Křičeň
potenciálních cílů dopravy, tj. u obytných staveb, výrobních a administrativních zařízení, škol a zařízení
občanského vybavení. Potřeba parkovacích a odstavných stání se stanoví výpočtem dle ČSN 736110.
Hromadná doprava osob
Hromadnou přepravu osob na řešeném území zajišťují v dostatečné míře autobusy prostřednictvím
dopravců AP Tour-dopravní spol. s r.o. Sloupno a Veolia Transport Východní Čechy a.s., provozní
oblast Chrudim, dispečink Pardubice prostřednictvím linek č. 6506403 Pardubice-Lázně BohdanečRohovládová Bělá-Chlumec nad Cidlinou-Nový Bydžov a č. 6506205 Pardubice-Lázně BohdanečRohoznice-Hradec Králové.
Jiné druhy dopravy
Vodní, letecká doprava a ani železniční doprava není v řešeném území provozována. Nejbližší
železniční zastávka Českých drah je v 7 km vzdálené Syrovátce (trať č. 020).
Ochranná pásma
Problematiku silničního ochranného pásma upravuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích. Silniční ochranná pásma slouží k ochraně silnice a provozu na ní mimo souvisle
zastavěné území obcí. Je v nich zakázána nebo omezena stavební činnost, která by mohla ohrozit
vlastní komunikaci nebo provoz na ní. Výjimky uděluje v odůvodněných případech příslušný silniční
správní orgán.
Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky
50 m a ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky silnice II. a III. tříd., resp. ve vzdálenosti 50 m od osy
vozovky pro silnice I. třídy.

g.3.2) Zásobování vodou
Křičeň je zásobena ze skupinového vodovodu Pardubice přívodním řadem DN 100 z Dolan. Přívodní
3
řad je zaveden do zemního vodojemu (80 m ) nad severní částí obce. Vzhledem ke skutečnosti, že
v horní části obce byl malý provozní tlak vodovodu, byl v sousedství zemního vodojemu realizován
3
nový vodojem o objemu 100 m . Vodojemy jsou plněny gravitačně ze skupiny „Pardubice“, řídící
3
vodojem je Kunětická hora s akumulací 15 000 m . Současně s realizací nového vodojemu byl v obci
zrekonstruován vodovodní systém. V dalších letech se plánuje běžná údržba a provozní opatření na
vodovodní síti. Výstavba nových vodovodních rozvodných řadů bude probíhat podle potřeb budoucí
zástavby. Nové vodovodní řady, jejichž trasy jsou navrženy v rozvojových plochách, budou podle
možností a potřeb provozovatele zaokruhovány.
Plánovanou zástavbu v zastavěném území i v zastavitelných plochách v Křičeni bude možno napojit
na stávající vodovodní síť v obci. Bilance potřeb pitné vody pro Křičeň vychází z odhadu potřeby
výstavby max. 34 RD na ÚP vymezených zastavitelných plochách (max. 4 RD na ploše Z1b SV, max.
25 RD na ploše Z2 JV a max. 5 RD na ploše Z3) s průměrnou kapacitou 3 obyvatele na jeden RD
navýšeno o dalších cca 25 obyvatel při využití volného místa v zastavěném území - tedy max. nárůst
cca 135 obyvatel v horizontu budoucích 20 let při využití potřeb vody dle Přílohy č. 12 bod I. položka 3
vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o
změně některých zákonů, v platném znění. I při uvažované 70% naplněnosti zastavitelných ploch
obytnou výstavbou a zahuštění zastavěného území bude maximum denní nerovnoměrnosti dosahovat
-1
tedy max. 70% vypočtených 1,02 l.s a 70% hodnoty vypočtené hodinové denní nerovnoměrnosti
-1
-1
1,94 l.s , tedy reálného maxima denní nerovnoměrnosti 0,71 l.s a reálného maxima hodinové denní
-1
nerovnoměrnosti 1,35 l.s , kdy tyto nově přepočítané kapacity vodovod určitě zvládne.
Kvalita dodávané vody po hygienickém zabezpečení bude odpovídat požadavkům vyhlášky
č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.
Směrná bilance potřeb pitné vody při uvažované max. zástavbě RD a zahuštění ZÚ
-1

-1

Potřeba pitné vody

počet

trvale bydlící obyvatelé

259

100

25 900

l.den

nárůst obyvatel
celkem

111
370

100
100

11 100
37 000

l.den
-1
l.den

82

l.os .den

celkem
-1
-1
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Qd
Přehled :

Souhrnné množství :

3

37

m .den

Qp
kd

0,42
1,35

l.s

-1

Qm
kh
Qh
Qrok*

0,56
1,8
1,02
13 505

l.s

-1

-1

-1

l.s
3
m

Pozn:* bez 115 m3 spotřebované vody za rok od Agrodružstva Klas (údaj z února 2011)
3

-1

3

-1

Celková potřeba v obci na den činí tedy 25,9 m .den , resp. může v budoucnu činit až 37 m .den při
maximální obsazenosti zastavitelných ploch vymezených tímto ÚP - toto množství je bez problémů
zajistitelné ze stávajícího vodovodu. Agrodružstvo Klas převážnou část své potřeby vody pro dobytek
(v únoru 2011 380 ks telat a jalovic) čerpá ze svých podzemních vrtů.
Zákres vodovodních řadů je nutno chápat jako schematické vyjádření koncepce zásobování vodou,
bez vztahu k jednotlivým pozemkovým parcelám. V rámci koncepčního řešení tak nejsou vyloučeny
změny tras jednotlivých stávajících vedení a realizace tras nových (konkretizace tras jednotlivých řadů
není součástí koncepce zásobování vodou).
Zásobování požární vodou
Zásobování požární vodou bude nadále zajištěno ze stávajících rozvodů vody. Na hlavních rozvodných
řadech v obci jsou rozmístěny požární hydranty. Požární zásoba vody je k dispozici ve vodojemech
v severní části Křičeně s celkovou kapacitou 180 m³, v centrální části obce je požární nádrž.
Pro uvažovanou výstavbu v rámci rozvojových lokalit bude zajištěno dostatečné množství požární vody
a na navržených vodovodních řadech budou rozmístěny dle ČSN 73 0873 požární hydranty, nebo lze
využít hydranty na stávajících vodovodních v řadech, které splňují ČSN 73 0873. Pro požární účely
bude přednostně využívána požární nádrž v centru obce.
Nouzové zásobení obyvatelstva pitnou vodou v krizových situacích
-1

-1

Nouzová potřeba vody dle směrnice MZe ČR č. 10/2001 Sb. (15 l.os .den ) pro obec tedy 3,8
3
-1
-1
m .den , tj. 0,04 l.s .
Křičeň je zásobena ze skupinového vodovodu Pardubice přívodním řadem DN 100 z Dolan.
3
Vodojemy v obci (180m ) jsou plněny gravitačně ze skupiny „Pardubice“, řídící vodojem je Kunětická
3
hora s akumulací 15 000 m . V případě kolapsu dopravního systému vody bude pitná voda dovážena
do Křičeně v cisternách nebo jako balená.
Ochranná pásma
K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se dle zákona č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, vymezují
ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok.
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo
kanalizační stoky na každou stranu a to:
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1, 5 m
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm
- 2, 5 m
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle
písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1m

g.3.3) Kanalizace a čištění odpadních vod
V obci Křičeň byla částečná kanalizace z let 1937 - 1938, která odváděla vody dešťové a předčištěné
v domovních biologických septicích do povodí Čertůvky (Černské strouhy). Ve východní části obce
byla čistící Emšerská nádrž s předřazeným mechanickým předčištěním (nádrž se sedimentující
vyhnívající odpadní vodou - pak se vypouští na kalová pole). V západní části obce byla provedena
kanalizace, která byla zaústěna do vodoteče procházející obcí.
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Pro obec Křičeň byla v době projednání návrhu ÚP zhotovena dokumentace provedení stavby (DPS),
kde se koncepčně předpokládá vybudování oddílné (převážně gravitační) splaškové kanalizace
s přečerpáváním směrem na Habřinku (Bukovka) a následným čištěním odpadních vod mimo území
obce na ČOV Bukovka - Rohovládova Bělá. V průběhu pořízení návrhu ÚP došlo k realizaci této
kanalizace. Nová kanalizace (její gravitační část) je provedena v DN 300 a vzhledem k nepříznivé
konfiguraci terénu jsou na kanalizaci osazeny dvě podzemní přečerpací stanice, kdy z té poslední
jsou odpadní vody čerpány směrem na Habřinku. Stávající kanalizace bude poté ponechána jako
dešťová. Původní územní rozhodnutí - na tlakovou kanalizaci, bylo vydáno Městským úřadem Lázně
Bohdaneč - stavební odbor, pod č.j. T21/377-115-2004/Bo/402 dne 16.4.2004. Povolení ke zřízení
vodních děl na akci Tlaková kanalizace obce Křičeň bylo vydáno Magistrátem města Pardubic-odbor
životního prostředí pod č.j. OŽP/VOD/11314/04/MI dne 10.9.2004. K provedení vodního díla byla
povolena změna stavby před dokončením dne 9.12.2015 pod č.j. OŽP/VOD/75000/15/No.
Kanalizace bude následně rozšiřována pro potřeby nové zástavby v rámci navržených zastavitelných
ploch.
Zákres kanalizačních stok je nutno chápat jako schematické vyjádření koncepce odkanalizování, bez
vztahu k jednotlivým pozemkovým parcelám. V rámci koncepčního řešení tak nejsou vyloučeny změny
tras jednotlivých stávajících vedení a realizace tras nových (konkretizace tras jednotlivých stok není
součástí koncepce odkanalizování).
Výpočet množství splaškových odpadních vod
K červenci 2017 bylo v Křičeni evidováno dle ČSÚ 259 obyvatel. Během návrhového období
(tj. do r. 2037) ÚP předpokládá, že se reálný počet trvale přítomných obyvatel zvýší maximálně na cca
370 obyvatel.
-1

-1

3

-1

-1

A. Obyvatelstvo: Návrh 370 obyv. á 100 l.os .den
Qp = 13 505 m .rok , 37 000 l.den
-1
-1
3
-1
-1
B. Občanská vybavenost: Návrh 370 obyv. á 5 l .os .den Qp =
657 m .rok , 1 850 l.den
-1
Předpokládaná průměrná denní produkce odpadních vod
38 850 l.den
3
-1
Předpokládaná roční produkce odpadních vod
14 162 m .rok
Ochranná pásma
K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se dle zákona č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, vymezují
ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok.
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo
kanalizační stoky na každou stranu a to:
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně
- 1,5 m
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm
- 2,5 m
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo
v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a)
nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

g.3.4) Elektrorozvody
Způsob napájení
Obec Křičeň je napájena VN 35 kV linky 815, která prochází východně Křičeně. Téměř v souběhu
s linkou 35 kV je vedena linka kmenová VVN 110 kV I/932, resp. I/933. Z primární linky VN 815 jsou
vrchními odbočkami připojeny trafostanice v obci. K transformaci VN/NN slouží v obci celkem 2
transformační stanice (distribuční TS 0217 a distribuční TS 0218), pro zásobování zemědělského
areálu slouží průmyslová trafostanice TS 0782.

Transformace VN/NN
K transformaci VN/NN slouží v obci celkem 2 transformační stanice v majetku ČEZ:
majitel: ČEZ
číslo TS
0217

84

název TS
Distribuce - obec

typ TS
stožárová

výkon TS
250 kVA
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0218
Distribuce - družstvo
0728
Průmysl - družstvo
instalovaný výkon: distribuce celkem (bez družstva)

stožárová
stožárová

100 kVA
630 kVA
350 kVA

Stávající zatížení
Vzhledem k tomu, že nejsou měřena maxima zatížení v jednotlivých transformačních stanicích, je
maximální příkon obce stanoven z instalovaného výkonu v transformaci VN/NN.
Průměrný koeficient vytížení je odhadnut u trafostanice ČEZ:

0,8 při cos fí (účiník) = 0,9
Pp = 350 x 0,8 x 0,9 = 252 kW

Rozvod nn 1kV
Rozvod nn 1kV je proveden normalizovanou napěťovou soustavou 3+PEN, 400/230V,AC,TN-C
převážně vrchním vedením, rozvod vyhovuje současnému zatížení. V transformaci VN/NN je rezerva
výkonu, využitelná pro navrhované rodinné domy.
Nová výstavba
Návrh řeší v návrhovém období výstavbu rodinných domů - cca 34 RD.Obec je plynofikována.
Požadovaný příkon a jeho zajištění
Rozhodujícím faktorem pro výpočet potřeby elektrické energie je způsob vytápění. Proto je u
plynofikovaných sídel počítáno s elektrickým vytápěním u 10 % nových rodinných domů.
Distribuce
Výpočet požadovaného příkonu je proveden samostatně pro stávající a samostatně pro navrhovanou
zástavbu.
Stávající zástavba:
Roční trend růstu příkonu je uvažován cca 2% ročně (koeficient k = 1,35 pro návrhové období 20 let).
stávající příkon : P1= 252 kW
příkon v r. 2037 : P2= k x P1= 1,35 x 252 = 340 kW
Navrhovaná zástavba:
1/2

3 RD el.vytápění:
P3= 3 x (6 + 4/19 )
1/2
31 RD jiná paliva:
P4= 31 x (1,6 + 6,4/67 )
Celkem navržené RD:
P5= P3+ P4= 20,76 + 64,96
Občanská vybavenost:
P6= 0,3 xP5 = 0,3 x 85,72
Celkem navržená zástavba: P7= P5+P6= 85,72 + 25,71
Celkem distribuce v r.2037: P8 = P2+P7= 340 + 111,43

= 20,76 kW
= 64,96 kW
= 85,72 kW
= 25,71 kW
= 111,43 kW
= 451,43 kW

Transformace VN/NN
Výhledový požadovaný výkon cca 451 kW pro distribuci bude zajištěn ze stávajících 2 distribučních
trafostanic, které se případně osadí většími transformátory a přezbrojí. Případné požadavky na
zvýšení příkonu budou probíhat ve spolupráci s provozovatelem distribuční soustavy, v případě
potřeby se nevylučuje výstavba nových trafostanic.
Výroba:
Ostatní lokality drobné výroby budou zásobovány se stávajících rozvodů NN 1 kV, resp. odběr
zemědělského družstva bude probíhat ze stávající průmyslové TS v areálu zemědělského družstva. V
obci je stávající průmyslový odběr stabilizován a v případě vzniku většího průmyslového odběru bude
situace řešená přezbrojením příslušné trafostanice (přezbrojení TS v areálu zemědělského družstva
v závislosti na naplnění zastavitelné plochy lehké výroby naproti zemědělskému družstvu) nebo
vybudováním nové trafostanice s vrchní přípojkou VN 35 kV.
Rozvod VN 35kV:
Způsob napájení obce zůstane i nadále nezměněn, tj. napětím 35 kV stávajícím vrchním systémem
35 kV. Zajištění výkonu v této lince se vymyká náplni územního plánu.
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Rozvod 1kV
Nová zástavba bude připojována vrchním nebo kabelovým vedením 1kV (dle místních podmínek
určených ČEZ Distribuce a.s.). Stávající vrchní rozvodná síť bude podle možnosti a požadavků na
výkon postupně v rámci možností provozovatele kabelizována, navržený typ kabelu je AYKY
2
3x240+120 mm .
Rozvojové perspektivy, priority a aktivity
- postupná kabelizace elektrického vedení v obci.
- naplánované rekonstrukce rozvodů NN 1kV a transformačních stanic podle plánů provozovatele
rozvodné sítě ČEZ Distribuce a.s.
Ochranná pásma
Je nutno respektovat ochranná pásma elektrických vedení (dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický
zákon). Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od
krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
Pro zařízení vybudovaná před 1. 1. 2000 po 1. 1. 1995 platí ochranná pásma:
Vrchní primerní vedení do 35 kV - 7 m od krajních vodičů (ochranné pásmo je vymezeno po
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené
kolmo na vedení).
Vrchní kmenové vedení do 110 kV - 12 m od krajních vodičů (ochranné pásmo je vymezeno
po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti
měřené kolmo na vedení).
Trafostanice VN/NN do 35 kV - stožárová - jako vrchní vedení do 35 kV.
Trafostanice VN/NN do 35 kV - zděná - 20 m od obvodové zdi.
Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) - 1 m na každou stranu od krajního kabelu.
Pro zařízení vybudovaná před 1. 1. 1995 platí ochranná pásma:
Vrchní primerní vedení do 35 kV - 10 m od krajních vodičů (ochranné pásmo je vymezeno po
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené
kolmo na vedení).
Vrchní kmenové vedení do 110 kV - 15 m od krajních vodičů (ochranné pásmo je vymezeno
po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti
měřené kolmo na vedení).
Trafostanice VN/NN do 35 kV - stožárová - jako vrchní vedení do 35 kV.
Trafostanice VN/NN do 35 kV - zděná - 30 m od obvodové zdi.
Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) - 1 m na každou stranu od krajního kabelu.

g.3.5) Telekomunikace
Telekomunikační síť je v obci kabelizována a provozuje ji Telefónica O2 Czech Republic, všechny
účastnické stanice jsou připojeny na telekomunikační obvod Pardubice 46.
K ochraně stávajících telekomunikačních vedení a zařízení je nutno si před jakoukoliv stavební
činností vyžádat stanovisko technické dokumentace příslušného úseku Telefónica O 2, a.s., technická
dokumentace. Při navrhování tras inženýrských sítí bude respektována norma ČSN 736005
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
Je nutné respektovat ochranné pásmo telekomunikačních rozvodů 1,5 m po obou stranách.
Dálkový optický kabel (DOK) je veden v souběhu s produktovodem,severně Křičeně.

g.3.6) Radiokomunikace
Řešeným územím neprochází žádná radioreléová trasa civilního ani vojenského charakteru. Řešené
území se nachází v ochranném pásmu letištního radiolokačního prostředku zřízeného AČR.
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g.3.7) Zásobování plynem a teplem
Obec Křičeň je zásobena zemním plynem STL plynovodem PE DN 90, 63, 55 s napojením rozvodů
na stávající regulační stanici plynu VTL/STL v obci Sopřeč. Plynofikace obce proběhla v roce 1997.
Zákres plynovodních řadů (STL) je nutno chápat jako schematické vyjádření koncepce zásobování
plynem, bez vztahu k jednotlivým pozemkovým parcelám.
Souběžně s uvedenými hlavními způsoby získávání energie pro vytápění je doporučeno, například
pro předehřev teplé užitkové vody, využívat i sluneční energii (pomocí solárních kolektorů), popř. další
alternativní zdroje energie. Je nutné omezit používání fosilních paliv s vyšším obsahem síry a
nespalitelných látek, které při spalování znečisťují přízemní vrstvu atmosféry.
Řešeným územím není veden žádný VTL či VVTL plynovod.

g.3.8) Produktovod
Severozápadní částí řešeného území prochází katodově chráněná trasa produktovodu ČEPRO, a.s. a
s ní související doprovodný dálkový optický kabel (DOK). Po obou stranách produktovodu je
stanoveno zabezpečovací pásmo o rozměrech 3 - 5 m na každou stranu od osy potrubí.
Ochranné pásmo dálkovodu hořlavých kapalin vyplývá z vládního nařízení č. 29/1959 Sb., o
oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a
ropu, resp. z ČSN 650 204 (Dálkovody hořlavých kapalin) a je vymezeno svislými plochami vedenými
ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí.
Vládní nařízení č. 29/1959 Sb., o oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách a provozu
podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu stanoví:
-

v § 5 odstavec 2 „V ochranném pásmu je zakázáno zřizovat zvlášť důležité objekty, jakož i
vtažné jámy průzkumných a těžebních podniků a odvaly hlušin. ČSN 650 204 (Dálkovody
hořlavých kapalin) stanoví pro závody zabývající se těžbou uhlí, rud a jiného nerostného
bohatství bezpečnou vzdálenost 300 m od trasy dálkovodu.“

-

v § 5 odstavec 3 „ Uvnitř ochranného pásma je zakázáno:

do vzdálenosti 200 m od osy potrubí zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody, jdeli potrubí přes řeku

do vzdálenosti 150 m provádět souvislé zastavění měst a sídlišť a budovat ostatní
důležité objekty a železniční tratě podél potrubí

do vzdálenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic

do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě

do vzdálenosti 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I. a II. třídy

do vzdálenosti 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a
bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, odklizování zemin, jejich navršování, sondy a
vysazování stromů.“

g.3.9) Odpady
Odvoz a likvidaci komunálního a tříděného odpadu zajišťuje SOP Přelouč. Sběrný dvůr pro obyvatele
Křičeně funguje v blízkých Lázních Bohdaneč.
V budoucnu se předpokládá odstraňování TKO dosavadním způsobem. Všichni producenty
průmyslových odpadů musí s odpady nakládat dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Všechny existující i případné v budoucnu vzniklé tzv. černé skládky budou sanovány s ohledem na
ochranu složek životního prostředí (především ochranu vod) v souladu se zásadami, stanovenými
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a vyhlášky č. 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.
V minulosti se na ploše k zalesnění K1 nacházela nekontrolovaná skládka, ta je odstraněna.
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g.4) KONCEPCE ÚP VE VZTAHU KE ZVLÁŠTNÍM PRÁVNÍM PŘEDPISŮM
(CIVILNÍ OCHRANA, OBRANA STÁTU, OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN,
OCHRANA PŘED POVODNĚMI)

g.4.1) Ložiska nerostných surovin, poddolovaná a sesuvná území
V řešeném území se nenacházejí ložiska nerostných surovin, resp. chráněná ložisková území a
dobývací prostory. Rovněž zde nejsou evidována poddolovaná a sesuvná území. V severním cípu
správního území obce se nachází plocha bývalé těžby písku, území bude zalesněno.
K jižní hranici správního území obce zasahuje PHO minerálních léčebných zdrojů Lázně Bohdaneč,
do řešeného území však nezasahuje.

g.4.2) Civilní ochrana,
požadavky

obrana státu, požární ochrana a další specifické

Civilní ochrana
Zóny havarijního plánování - dle Havarijního plánu Pardubického kraje nezasahuje řešené území do
žádné vnější zóny havarijního plánování.
Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní - řešené území není
ohroženo.
Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události - pro ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné
události je v řešeném území možno využít improvizované úkryty, jejichž seznam je veden obcí
s rozšířenou působností (tj. statutárním městem Pardubice). V řešeném území se nenachází žádné
stálé tlakově odolné úkryty, pro ukrytí obyvatelstva je možno využít improvizované úkryty, především
sklepy.
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování - obyvatelé postižení mimořádnou událostí budou ubytováni
v určených objektech mimo administrativní území obce (např. v objektech mateřských a základního škol,
v ubytovacích zařízeních apod.), v řešeném území se taková zařízení nevyskytují. Pro informování
obyvatel v případě mimořádné události slouží siréna.
Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci - stálý sklad materiálu civilní ochrany a
humanitární pomoci se na území obce nenalézá, v případě nutnosti budou určena místa pro jejich
skladování a výdej (objekty a plochy občanské vybavenosti veřejného charakteru).
Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek - v řešeném území není zařízení, které by pracovalo
s nebezpečnými látkami, či by zde byly nebezpečné látky uskladněny. V případě úniku nebezpečných
látek budou tyto odvezeny mimo řešené území. (V řešeném území se objekty či plochy vhodné pro
jejich uskladnění nenacházejí.) V případě havárie bude vyvezení a uskladnění nebezpečných látek
řízeno Magistrátem města Pardubic. Územním plánem nejsou navrhovány nové plochy.
Záchranné, likvidační a obnovovací práce - záchranné, likvidační a obnovovací práce - v případě
vzniku mimořádné události se na záchranných, likvidačních a obnovovacích pracích budou podílet
právnické osoby a podnikající fyzické osoby dle charakteru mimořádné události (dle výpisu
z Havarijního plánu Pardubického kraje).
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií - v případě přerušení dodávky pitné
vody z jednoho stávajícího zdroje skupinového vodovodu budou využívány jeho další zdroje vody.
Jestliže dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno na pití a vaření dovážet balenou
vodu nebo vodu v cisternách. Pro náhradní zásobování elektrickou energií bude zajištěn mobilní zdroj
energie.
Obrana státu
Řešené území se nachází v ochranném pásmu přehledových systémů (OP RLP) - letecká stavba
včetně ochranného pásma (ÚAP - jev 103, pasport č. 40/2014), které je nutno respektovat podle § 37
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o
živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je
nezbytné respektovat níže uvedené podmínky. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit
níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu
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(včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a
vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných
elektráren a výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově
omezena nebo zakázána.
V případě souběhu vymezených území výše popsaných platí pro vymezená území přísnější
požadavek nebo jejich souběh.
Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí:
Předem bude s Vojenskou ubytovací a stavební správou Pardubice, Teplého 1899, projednána
výstavba: VYMEZENÁ ÚZEMÍ - celé správní území. Vymezeným územím MO ve smyslu § 175 zák.č.
183/06 Sb., v němž lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany, je celé území: pro tyto druhy výstavby:
-

stavby vyšší než 15 m nad terénem pokud není výše uvedeno jinak;
výstavba nebytových objektů (továrny, haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé stavby
s kovovou konstrukcí apod.);
stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních telefonů, větrných
elektráren apod.);
stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN;
změny využití území;
nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky, rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce a
rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM;
nové dobývací prostory včetně rozšíření původních;
výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity;
zřizování vodních děl (přehrady, rybníky);
vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní stavby,
jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny;
říční přístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení;
železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich;
železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.;
veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit MO

Požární ochrana
Požární voda bude přednostně využívána z požární nádrže v centru obce, zásobování požární vodou
je zajištěno i z veřejného vodovodu pomocí požárních hydrantů. Požární zásoba je v dostatečné míře
k dispozici v požární nádrži v centru obce. Pro uvažovanou výstavbu v rámci rozvojových lokalit bude
zajištěn dostatečný zdroj požární vody podle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - zásobování
vodou a ČSN 75 2411 Zdroje požární vody a příjezdové komunikace pro požární vozidla podle ČSN
73 0802, resp. ČSN 73 0804.
Radonové riziko
Dle mapy radonového rizika se řešené území nachází v oblasti s nízkým radonovým indexem
geologického podloží
Ochrana před povodněmi
V administrativním území Křičeně není stanoveno žádné záplavové území a záplavami není vzhledem
k poloze obce ve vyvýšené poloze ohrožena žádná část zástavby.

g.5) PŘEHLED LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, JEJICHŽ OCHRANA JE ZAJIŠŤOVÁNA
PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEBO ROZHODNUTÍMI PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ,
OBSAŽENÝCH V PŘEDCHOZÍCH KAPITOLÁCH
Ochrana archeologického dědictví
-

řešené území je v celém svém rozsahu územím s archeologickými nálezy, a to ÚAN
kategorie II.

REGIO, projektový ateliér s.r.o.

89

Územní plán Křičeň
Ochrana přírody a krajiny (viz kap. g.2)
- významné krajinné prvky dané přímo ze zákona (lesy, rybníky, mokřady apod.);
- OP přírodní rezervace Bohdanečské rybníky
Ochrana lesa a půdy (viz kap. g.2, kap.h)
-

pásmo 50 m od hranice lesa, ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa;
ochrana vysoce úrodných půd dle BPEJ - I. a II. třídy ochrany;

Ochranná pásma dopravní infrastruktury (viz kap. g.3.1)
-

silnice - ochranné pásmo silnic III. třídy;

Ochranná pásma zdrojů pitné vody (viz kap. g.3.2)
-

ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje Rohoznice;

Ochranná pásma technické infrastruktury (viz kap. g.3.2 - g.3.8)
-

vodovod, kanalizace - ochranné pásmo vodovodů a kanalizačních stok
elektrorozvody - ochranné pásmo elektrorozvodů a elektrických zařízení
STL plynovody - ochranné pásmo STL plynovodů
spoje - ochranná pásma telekomunikačních vedení a zařízení
produktovodu
telekomunikačních kabelů včetně DOK

Ochranná zóna (viz kap. g.2)
-

nadregionální biokoridory

Ochranná pásma specifická (viz kap. g.2)
-

letištní radiolokační prostředek

h) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
h 1) ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
Hranice zastavěného území
Zastavěné území je v územním plánu vymezeno k datu 7. 7. 2017. Hranice zastavěného území je
patrná z grafické části dokumentace (Výkres základního členění území, Hlavní výkres).
Struktura využití zemědělských pozemků
Zastavěné plochy v rámci administrativního, resp. katastrálního území Křičeň zabírají 2,1 % rozlohy
(tj. 9 ha z 434 ha), lesní půda 15 % (12 ha), zemědělská půda 77,4 % (tj. 336 ha; z toho orná půda
324 ha, trvalé travní porosty 3 ha, zahrady 8 ha a ovocné sady 2 ha), vodní plochy 0,4% (2 ha) a
ostatní plochy 4,8 % rozlohy obce (podle údajů o druzích pozemků k 31. 12. 2008).
Druhy pozemků (údaje k 31. 12. 2008)
Celková výměra pozemků (ha)
Orná půda (ha)
Chmelnice (ha)
Vinice (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
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434
324
0
0
8
2
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Trvalé trávní porosty (ha)
Zemědělská půda celkem (ha)
Lesní půda (ha)
Vodní plochy (ha)
Zastavěné plochy (ha)
Ostatní plochy (ha)

3
336
65
2
9
21

Pedologie, bonitované půdně ekologické jednotky
Vyjmenováním BPEJ byly upřesněny hranice jednotlivých půdních představitelů, v grafické části
dokumentace jsou zakresleny bloky zemědělské půdy zařazené dle kvality půdy vyjádřené třídami I.
až IV. V řešeném území jsou evidovány následující bonitované půdně ekologické jednotky
(BPEJ):
třída ochrany
I.
II.
III.
IV.
V.

zastoupení BPEJ
30200, 30300, 31100,
31110, 31400, 34200, 30600
31300, 31901, 31410, 31911, 30610
35411, 32011, 36300, 31904, 30401, 32001
32044

Řešené území je zahrnuto do tzv. zranitelných oblastí dle nařízení Vlády ČR č. 103/2003 Sb.,
o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin
a provádění protierozních opatřeních v těchto oblastech.
Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení
Od roku 2001 do současnosti dochází v Křičeni každým rokem k postupnému zvyšování počtu
obyvatelstva o jednotky obyvatel ročně. Cílem územního plánu je podpora růstu počtu obyvatel, která
se odráží ve vymezení rozvojových ploch pro bydlení, resp. nárůst obyvatel obce přináší obecní
pokladně vyšší daňové příjmy související s přerozdělováním daňových výnosů v závislosti na počtu
obyvatel obce. S ohledem na aktuální možnosti rozvoje obce, velikost sídla a postavení ve struktuře
osídlení byly územním plánem vytipovány plochy pro rozvoj bydlení, které umožní realizaci cca
34 RD, dalších cca 8 RD je možno realizovat na volných plochách v rámci zastavěného území.
Vzhledem ke skutečnosti, že jsou nové zastavitelné plochy vymezeny pro funkci Plochy smíšené
obytné - venkovské s přípustnými alternativními funkcemi, je nutno počítat s tím, že asi jedna třetina
ploch může být využita i k jiným funkcím, než je bydlení, např. hospodářské stavby a produkční
zahrady, stavby pro podnikatelské aktivity, služby dle přípustného využití apod. Dále je navržena
zastavitelná plocha lehké výroby naproti stávajícímu zemědělskému družstvu, umístění zastavitelné
plochy odpovídá již zemědělskou výrobou ovlivněné severní části vlastní Křičeně. Poslední
zastavitelnou plochou je umístění povinně převzaté přeložky silnice tř. I/36 Lázně Bohdaneč - dálnice
D 11 z nadřazené územně plánovací dokumentace ZÚR Pk v jižní, resp. jihozápadní části řešeného
území. Rozvoj Křičeně je do značné míry omezen limity využití území, které obepínají prakticky celé
zastavěné území Křičeně. Východně je potencionální rozvoj obce omezen nadzemním vedením VN
35 kV včetně OP, resp. nadzemím vedením VVN 110 kV včetně OP, od jihu a západu rozvoj obce
omezuje navržená (a ze ZÚR PK převzatá) přeložka silnice I/36 Lázně Bohdaneč - dálnice D 11
včetně nutné územní rezervy ochranné zeleně na odclonění negativních účinků budoucího provozu
této přeložky. V severní části Křičeně je nutno vzít na zřetel nevyhlášené PHO zemědělského areálu,
ve kterém i přes nezávaznost tohoto hygienického limitu není vhodné umisťovat obytnou funkci
v důsledku možného střetu obytné funkce s negativními vlivy zemědělské výroby (zápach, hluk
apod.). Vlastní rozvoj obytné funkce je směřován do východní části obce mezi zastavěné území a
nadzemí liniové stavby elektrického vedení VN 35 kV, do západní části obce mezi zastavěné území a
stávající sportovní areál a do poměrně velké proluky v severovýchodní části Křičeně. Plocha lehké
výroby je směřována jižně od stávajícího zemědělského areálu, kde případné negativní vlivy
zemědělské výroby (zápach, hluk apod.) nebudou způsobovat možné střety s funkcí bydlení. Rozsah
a umístění rozvojových ploch lze tak považovat za zcela přiměřené rozvojovým potřebám a
možnostem obce.
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Po společném jednání došlo k vypuštění zastavitelné plochy Z4 a zmenšení zastavitelných
ploch Z6 a Z1b. Byl vymezen překryvný koridor pro budoucí realizaci místní komunikaci za
účelem propojení silnic III. třídy na východním okraji Křičeně z důvodu vymístění
zemědělského provozu zastavěným územím obce. Lze konstatovat, že rozsah zastavitelných
ploch byl celkově zmenšen, což je ve prospěch ochrany ZPF.
Přehled předpokládaného odnětí půdního fondu - zastavitelné plochy
Číslo
lokality

Výměra zemědělské půdy
Návrh funkčního využití
lokality

celková výměra
lokality (ha)

Z1a
Z1b
Z2

Zeleň veřejná
Bydlení
Bydlení

0,26
0,38
3,89

Z3
Z6
Z7

Bydlení
doprava
doprava

0,57
0,33
0,09

BPEJ

Třída
ochrany

dílčí
výměra
(ha)

31911
31911
32011
31100
31911
31904
31911
31911

III.
III.
IV.
II.
III.
IV.
III.
III.

0,26
0,38
1,69
0,60
0,87
0,08
0,57
0,33

Číslo
lokality

5,26
Přehled odnětí půdního fondu - plochy v krajině

K1

Les

4,52
Výměra zemědělské půdy

0,74

1,64

Výměra
nezemědělských
pozemků
(ha)
1,64

1,64

1,64

celková
výměra lokality
(ha)

Σ

0,65

0,09

Σ

Návrh funkčního
využití lokality

Výměra
nezemědělských
pozemků (ha)

BPEJ

Třída
ochrany

dílčí
výměra
(ha)

poznámka: lokalita K1 není součástí ZPF, v tabulkovém přehledu je uváděna pro úplnost přehledu vymezených
lokalit a jejich vlivu (i nulového) na zábor ZPF.

Přehled předpokládaného odnětí půdního fondu - odborný odhad nároků odnětí ZPF pro
přeložku silnice I/36 v rámci koridoru Z5

Druh stavby

I/36

∑

V rámci
koridoru

Celková
výměra
lokality
(ha)

Z5

6,2

zemědělská půda
BPEJ

Třída
ochrany

31602
31010
34200
31901
31400
32011
36300
32044
30401
31904

III.
II.
II.
III.
II.
IV.
IV.
V.
IV.
IV.

6,2

Přehled předpokládaného odnětí půdního fondu - odborný odhad nároků odnětí ZPF pro místní
komunikaci za účelem propojení silnic III. třídy na východním okraji Křičeně z důvodu
vymístění zemědělského provozu zastavěným územím obce
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míst. komunikace

0,38

∑

6,58

31911
31110
31100

III.
II.
I.
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Meliorace jsou v rámci katastru provedeny zejména na pozemcích na západním a jihovýchodním okraji
katastru obce. Při realizaci zástavby v rozvojových lokalitách je nutno zachovat funkčnost těchto zařízení.
Zemědělská prvovýroba
Tradiční zemědělská obec, v níž před rokem 1948 hospodařilo mnoho soukromých zemědělců. Místní
pole a louky obhospodařuje zejména Agrodružstvo Klas (fungující hlavní areál v severní části vlastní
Křičeně) a asi sedm soukromých zemědělců.
Pozemkové úpravy, zemědělské účelové komunikace
V Křičeni nebyly provedeny komplexní pozemkové úpravy, návrhem jsou respektovány stávající
spojovací a polní cesty, odvodňovací zařízení apod.
Opatření k zajištění ekologické stability
Územním plánem jsou stabilizovány i nově navrženy lokální, regionální i nadregionální prvky
ekologické stability, které byly částečně převzaty i z Generelu ÚSES z roku 1993 pro zájmové území
Bukovka, Dolany, Křičeň a Rohoznice s aktualizací v roce 1996 Společností pro ŽP Brno. Biocentra a
biokoridory jsou umístěny, resp. vedeny převážně v nezastavitelném území a v řešeném území se
nepředpokládá významnější zábor ZPF v souvislosti s novými plochami ÚSES. Návrh ÚSES byl v
průběhu projednání návrhu ÚP koordinován s dokumentem „Revize lokálního ÚSES a vypracování
plánu ÚSES pro území obce s rozšířenou působností Pardubice“. Číslování prvků lokálního
charakteru odpovídá tomuto dokumentu.
ÚSES dále doplňují tzv. interakční prvky, většinou jde o liniové prvky v zemědělské krajině sledující
polní cesty, drobné vodoteče či meze, které je navrženo ozelenit. Realizace těchto prvků
s významnou krajinotvornou funkcí nevyžaduje vzhledem k parametrům zábory zemědělské půdy, má
navíc funkci protierozních opatření.

h 2) POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
Pozemky určené k plnění funkcí lesa v řešeném území zaujímají celkem 65 ha, což z celkové výměry
katastru 434 ha představuje pouhých 15% (oproti 33,3 % v ČR, resp. 29,5 % v Pardubickém kraji).
Lesnatost v řešeném území je tak zcela podprůměrná v porovnání s republikovým i krajským
průměrem. Administrativní území obce Křičeň tak patří k méně zalesněným v rámci správního obvodu
ORP Pardubice. Lesy jsou zde zastoupeny pouze v severní části řešeného území lesním komplexem
Branžov a menším lesíkem u hřbitova.
Podle funkční kategorizace se na řešeném území vyskytují pouze lesy hospodářské. Zastoupen je
zde 1. lesní vegetační stupeň (LVS) - dubový. Obec vlastní 47,5 ha lesa, ostatní lesní porosty v řešeném
území patří soukromým vlastníkům. V severním cípu řešeného území se na ploše bývalé těžby písku
připravuje zalesnění.
Vyhodnocení záboru PUPFL
Územní plán navrhuje zábor pozemků PUPFL pouze u ze zákona povinně převzaté přeložky silnice
I/36 Lázně Bohdaneč - dálnice D 11 z nadřazené územně plánovací dokumentace ZÚR Pk především
v jihozápadní části správního území obce, kde se vyskytují plochy PUPFL. Z důvodu co nejmenšího
předpokládaného záboru PUPFL byla šíře převzatého koridoru přeložky silnice tř. I/36 Lázně
Bohdaneč - dálnice D 11 zúžena v souladu s pokyny ze ZÚR Pk z původních 300 m na 85 m v místě
průchodu přeložky PUPFL směrem na Pravy.
Přehled předpokládaného odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)
Číslo
lokality

Návrh funkčního
využití lokality

Celková
výměra
lokality
(ha)

Z5

DS - Komunikace

2,1

Σ
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2,1

PUPFL
Dílčí
výměr
a
(ha)
1,4
1,4

PLO

č. 17 - Polabí

Kategorie
lesa

LVS

hospodářský
les

1. lesní vegetační
stupeň (LVS) dubový

Výměra
nelesních
pozemků
(ha)
0,7
0,7
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i) ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ
ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH
TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dotčený orgán při posouzení vyloučil významný vliv na lokality uvedené v národním seznamu
evropsky významných lokalit (nařízení vlády ČR č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam
evropsky významných lokalit) a na vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a
krajiny a neuplatnil požadavek na posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí. Odůvodnění návrhu
územního plánu proto neobsahuje vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Realizací plánované
přeložky silnice I/36 Lázně Bohdaneč - dálnice D 11 dojde ke střetu budoucí trasy přeložky
s nadmístními prvky ÚSES (konkrétně s VPO WU1 NRBK K71 Žehuňská obora - Bohdaneč, resp.
VPO RBK 1274 Lhotáček (Mnichovecké) - Roudnice), zároveň však pořízený ÚP Křičeň dle § 43 odst.
3 stavebního zákona (při své zákonné povinnosti převzetí nadmístních dopravních ploch a koridorů)
tyto koridory nadmístních prvků ÚSES do území obce Křičeň umístil, zpřesnil a zároveň v případě
VPS WD1 přeložka silnice I/36 Lázně Bohdaneč - dálnice D11 střet s nadmístními prvky ÚSES
minimalizoval. Územním plánem jsou dále navržena opatření ke zmírnění případných negativních
vlivů z budoucí přeložky silnice I/36 na plochy bydlení (podmínka realizace protihlukových opatření,
resp. územní rezerva pro ochrannou zeleň) a prostupnost krajiny.

j) STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 A
SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5
ZOHLEDNĚNO S ODŮVODNĚNÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD
NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY NEBYLY
Stanovisko nebylo vydáno.

k) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU
ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Územním plánem nejsou tyto prvky řešeny.

l) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ
Námitka č. 1
Vodovody a kanalizace, a.s.
Teplého 2014, 530 02 Pardubice
námitka doručena dne 28. 06. 2018 (Sp. zn. odesílatele: Jo/2017/ÚP/1514)
Znění námitky:
Předložený návrh územního plánu obce Křičen řeší rozvoj obce . Rozvojové plochy pro
bydlení venkovské jsou situovány na jihovýchodě a severovýchodě obce v návaznosti na
stávající zástavbu, další plocha je v centru obce. Na severovýchodě je rovněž navržena
plocha pro lehkou výrobu. Na východě katastru ve směru sever-jih je situována přeložka
komunikace 1/36.
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Zásobování pitnou vodou rozvojových ploch bude ze stávajících vodovodních rozvodů
zřízením nových vodovodních řadů. Při návrhu vodovodních rozvodů v rozvojových plochách
nelze vyloučit nedostatečný tlak vody. Bude tedy nutné toto posoudit a navrhnout a
realizovat příslušná opatření, tzn. umístění zařízení na posílení tlaku vody v potrubí.
Skupinový vodovod Pardubice (včetně zemního vodojemu Křičeň), zásobující momentálně
obec pitnou vodou, je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Požární voda
K zásobování požární vodou jsme uplatnili již v připomínkách k návrhu ÚP dne 16.6.2016
požadavek nutnosti řešit soběstačnost obce v potřebě pokrytí potřeb požární vody v souladu
s ČSN EN 805 Vodárenství, příl.A5 k 5.3.2 a zákonem č.64/2014, o požární ochraně, §29 a
příp. dalších předpisů . Tyto připomínky zůstávají v platnosti v plném rozsahu, neboť v
předloženém ÚP uvedené připomínky nejsou zohledněny v celém rozsahu. Nesouhlasíme s
využíváním vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Křičeň jako primárního zdroje pro zajištění
požární vody. V obci Křičeň je trvale nízký tlak ve vodovodním potrubí, což nezaručuje
spolehlivost v zajištění dostatečného množství vody v případě požáru.
Stávající požární nádrž v centru obce je potřeba udržovat a stanovit režim jejího využívání
jako hlavního zdroje požární vody pro celou obec, příp. je potřeba stanovit a zajistit jiné
zdroje požární vody.
Požadujeme v Textové části ÚP : v čl. 4.3 Zásobování vodou, druhá věta : třetí odrážku
zrušit a nahradit novým textem, tzn. neuzpůsobovat předchozí texty :
- zásobování požární vodou bude zajištěno primárně z požární nádrže v centru obce či jiných
zdrojů, tzn. vodovod pro veřejnou potřebu nebude sloužit jako primární zdroj požární vody.
Množství disponibilní vody z veřejného vodovodu závisí na momentálním tlaku a kapacitě
potrubí.
Požadujeme v Odůvodnění k ÚP , odd. g.3.2) Zásobování vodu, zrušit text čl. Zásobování
požární vodou (str.52) v celém rozsahu a nahradit textem:
Zásobování požární vodou bude zajištěno primárně z požární nádrže v centru obce či jiných
zdrojů, tzn.vodovod pro veřejnou potřebu nebude sloužit jako primární zdroj požární vody.
Množství disponibilní vody z veřejného vodovodu závisí na momentálním tlaku a kapacitě
potrubí. V obci Křičeň je trvale nízký tlak ve vodovodním potrubí, což nezaručuje spolehlivost
v zajištění dostatečného množství vody v případě požáru.
Kanalizace
V obci je nově vybudován kanalizační systém s přečerpáváním odpadních vod k likvidaci na
COV Rohovládová Bělá - Habřinka. Původní dílčí kanalizační potrubí bude využito jako
dešťová kanalizace. Kanalizace ani dešťová kanalizace v obci Křičen není ve správě
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Odvodnění navržené komunikace I/36 a likvidaci dešťových a balastních vod v obci
(drenáže, zatrubněné potoky, apod) požadujeme řešit mimo systém kanalizace pro veřejnou
potřebu, nejlépe zasakováním na dotčeném pozemku.
Další
Pro využití rozvojové plochy označené Z2 ( 3,89ha) bude zpracována územní studie.
Požadujeme do studie zahrnout rovněž řešení zásobování pitnou vodou, toto řešení
samostatně odsouhlasit proto, aby se řešení systému vodovodních řadů stalo nadále
závazným. Studie bude odsouhlasena před podáním první žádosti o vydání územního
rozhodnutí v lokalitě. Bez odsouhlasení studie nebude VAKem vydáno souhlasné stanovisko
k UR v lokalitě Z2.
Další připomínky nemáme.
S pozdravem
Podpis:
Ing. Pavel Janoušek, vedoucí PTO
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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Rozhodnutí o námitce:
Námitka se v části Požární voda z části přijímá, o ostatních částech námitky se věcně
nerozhoduje.
Textová část návrhu územního plánu (čl. 4.3 Zásobování vodou) zůstane v aktuálním znění.
Upravena bude textová část Odůvodnění územního plánu (odd. g.3.2 Zásobování vodou).
Odůvodnění:
Jedná se o námitku oprávněného investora podanou v souladu s ustanovením § 52 odst. 2
stavebního zákona.
K části námitky řešící požární vodu byla s oprávněným investorem dne 22. 5. 2019 sjednána
dohoda (evidovaná pod č. j. MmP 52550/2019), jejíž znění je následující:
Textová část návrhu územního plánu (čl. 4.3 Zásobování vodou, druhá věta, třetí odrážka)
zůstane v současném znění. Upravena bude textová část Odůvodnění územního plánu (odd.
g.3.2 Zásobování vodou) a to tak, že bude odstraněn stávající text v celém rozsahu a
nahrazen následujícím textem: Zásobování požární vodou bude zajištěno primárně z požární
nádrže v centru obce či jiných zdrojů, tzn. vodovod pro veřejnou potřebu nebude sloužit jako
primární zdroj požární vody. Množství disponibilní vody z veřejného vodovodu závisí na
momentálním tlaku a kapacitě potrubí. V obci Křičeň je trvale nízký tlak ve vodovodním
potrubí, což nezaručuje spolehlivost v zajištění dostatečného množství vody v případě
požáru.
Uzavřená dohoda je součástí dokladové dokumentace (spisu) územního plánu.
Ostatní body námitky oprávněného investora (zásobování pitnou vodou a kanalizace) jsou
informativního charakteru nebo se týkají dokumentací navazujících řízení a v těchto částech
se o námitce věcně nerozhoduje.
Územní studie je územně plánovacím podkladem, kterým lze prověřovat a posuzovat
jakékoliv změny v území bez formálních náležitostí, které jsou vyžadovány u pořizování
územně plánovací dokumentace. Územní studie je odborným podkladem, který není (na
rozdíl od územně plánovací dokumentace) právně závazný. Teprve při pořizování územně
plánovací dokumentace nebo při územním řízení je řešení obsažené v územní studii
projednáváno a v případě kladného výsledku projednání je v územně plánovací dokumentaci
nebo v územním rozhodnutí zohledněno. Soulad s územní studií nebo odchýlení se od ní
musí být řádně zdůvodněny. Územní studie se tedy neprojednává, ale pořizovatel běžně
vyžaduje konzultace zpracovatele s některými dotčenými orgány, oprávněnými investory atd.
I v případě pořizování územní studie pro zastavitelnou plochu Z2 Územního plánu Křičeň
budou tyto konzultace po zpracovateli vyžadovány, a to včetně konzultací s Vodovody a
kanalizacemi, a.s. Posouzení předložené studie Vodovody a kanalizacemi, a.s. nemá dle
výše uvedeného vliv na její „závaznost“.
Použité podklady:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Návrh Územního plánu Křičeň pro veřejné projednání 06/2017
Spis návrhu Územního plánu Křičeň (sp. zn.: 726/2010)
Dohoda uzavřená se společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 22. 5. 2019
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Námitka č.2
Vladislav Švadlenka
Křičeň 98, 533 41 Lázně Bohdaneč
námitka podaná dne 25. 09. 2017
Znění námitky:
Nesouhlasíme s návrhem ÚP obce Křičeň z července 2017, kde je do vymezené plochy zn.
Z7 zahrnut i pozemek parc. č. 63/6, který je v našem vlastnictví.
Žádáme aby pozemek parc. č. 63/6 byl vyňat z návrhu ÚP Křičeň a nebyl veden jako plocha
využití DS (plochy pro dopravní infrastrukturu - silniční).
Nesouhlasíme s plánem využití pozemku parc. č. 63/3 v našem vlastnictví za účelem veřejné
komunikace.
Odůvodnění námitky:
Nesouhlasíme s plánem využití pozemku parc. č. 63/6 v našem vlastnictví za účelem veřejné
komunikace.
Rozhodnutí o námitce:
Námitka se zamítá.
Pozemek p. č. 63/6 v k. ú. Křičeň zůstane v návrhu územního plánu i nadále zařazen
v zastavitelné ploše Z7 určené pro plochu DS – plochy dopravní infrastruktury – silniční.
Odůvodnění:
Pozemek p. č. 63/6 v k. ú. Křičeň, který je dotčen návrhem řešení územního plánu, je ve
spoluvlastnictví pana Vladislava Švadlenky, námitka je podaná v souladu s ustanovením §
52 odst. 2 stavebního zákona.
Námitkou řešená část pozemku p. č. 63/6 v k. ú. Křičeň je návrhem územního plánu
zařazena do zastavitelné plochy Z7 určené pro plochu DS – plochy dopravní infrastruktury –
silniční. Zastavitelná plocha Z7 je vymezena i na pozemku p. č. 54/7 v k. ú. Křičeň, který je
ve vlastnictví obce Křičeň.
Zastavitelná plocha Z7 je v návrhu územního plánu charakterizována jako navržená plocha
pro umístění místní komunikace pro dopravní obsluhu zastavitelné plochy Z3. Zastavitelná
plocha Z7 je nejlogičtější možností dopravního napojení budoucí obytné zástavby v řešené
lokalitě na stávající pozemní komunikace. A to především z toho důvodu, že se v části
zastavitelné plochy Z7 (pozemek p. č. 54/7) v současné době již komunikace nachází.
Rozšíření této pozemní komunikace je nutné z hlediska dodržení příslušných ustanovení
vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění, které řeší dopravní napojení staveb rodinných a
bytových domů a odpovídající šířku veřejného prostranství. Zastavitelná plocha Z7 byla dle
návrhu územního plánu vymezena i z toho důvodu, že část pozemku p. č. 54/7 je
v současnosti trvale oplocena a užívána jako zahrada stávajícího rodinného domu. Skutečný
způsob využití tohoto pozemku by měl dle územního plánu být v souladu s jeho vymezením
v katastru nemovitostí.
Ke stavebním záměrům nebo opatřením v zastavitelné ploše Z7 musí být dle současného
znění stavebního zákona (§ 184a) doložen souhlas vlastníka pozemku. Bez souhlasu
vlastníka (p. Švadlenky) tedy není možné jakýkoliv stavební záměr či opatření na pozemku
p. č. 63/6 v k. ú. Křičeň realizovat.
Vymezení zastavitelné plochy Z7 je pouze možností dopravního napojení zastavitelné plochy
Z3. Není to však jediná možnost dopravního napojení této zastavitelné plochy. Dle podmínek
využití plochy SV je možné zastavitelnou plochu Z7 dopravně napojit i z její východní strany
přes návrhem územního plánu vymezené stabilizované plochy.
Použité podklady:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů
Návrh Územního plánu Křičeň pro veřejné projednání 06/2017
Spis návrhu Územního plánu Křičeň (sp. zn.: 726/2010)

Námitka č. 3

Stanislav Čížek
Křičeň 96, 533 41 Lázně Bohdaneč
námitka podaná dne 25. 09. 2017
Znění námitky:
Nesouhlasíme s návrhem ÚP obce Křičeň z července 2017, kde je do vymezené plochy zn.
Z7 zahrnut i pozemek parc. č. 63/6, který je v našem vlastnictví.
Žádáme aby pozemek parc. č. 63/6 byl vyňat z návrhu ÚP Křičeň a nebyl veden jako plocha
využití DS (plochy pro dopravní infrastrukturu - silniční).
Nesouhlasíme s plánem využití pozemku parc. č. 63/3 v našem vlastnictví za účelem veřejné
komunikace.
Odůvodnění námitky:
Nesouhlasíme s plánem využití pozemku parc. č. 63/3 v našem vlastnictví za účelem veřejné
komunikace.
Rozhodnutí o námitce:
Námitka se zamítá.
Pozemek p. č. 63/6 v k. ú. Křičeň zůstane v návrhu územního plánu i nadále zařazen
v zastavitelné ploše Z7 určené pro plochu DS – plochy dopravní infrastruktury – silniční.
Odůvodnění:
Pozemek p. č. 63/6 v k. ú. Křičeň, který je dotčen návrhem řešení územního plánu, je ve
spoluvlastnictví pana Stanislava Čížka, námitka je podaná v souladu s ustanovením § 52
odst. 2 stavebního zákona.
Námitkou řešená část pozemku p. č. 63/6 v k. ú. Křičeň je návrhem územního plánu
zařazena do zastavitelné plochy Z7 určené pro plochu DS – plochy dopravní infrastruktury –
silniční. Zastavitelná plocha Z7 je vymezena i na pozemku p. č. 54/7 v k. ú. Křičeň, který je
ve vlastnictví obce Křičeň.
Zastavitelná plocha Z7 je v návrhu územního plánu charakterizována jako navržená plocha
pro umístění místní komunikace pro dopravní obsluhu zastavitelné plochy Z3. Zastavitelná
plocha Z7 je nejlogičtější možností dopravního napojení budoucí obytné zástavby v řešené
lokalitě na stávající pozemní komunikace. A to především z toho důvodu, že se v části
zastavitelné plochy Z7 (pozemek p. č. 54/7) v současné době již komunikace nachází.
Rozšíření této pozemní komunikace je nutné z hlediska dodržení příslušných ustanovení
vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění, které řeší dopravní napojení staveb rodinných a
bytových domů a odpovídající šířku veřejného prostranství. Zastavitelná plocha Z7 byla dle
návrhu územního plánu vymezena i z toho důvodu, že část pozemku p. č. 54/7 je
v současnosti trvale oplocena a užívána jako zahrada stávajícího rodinného domu. Skutečný
způsob využití tohoto pozemku by měl dle územního plánu být v souladu s jeho vymezením
v katastru nemovitostí.
Ke stavebním záměrům nebo opatřením v zastavitelné ploše Z7 musí být dle současného
znění stavebního zákona (§ 184a) doložen souhlas vlastníka pozemku. Bez souhlasu
vlastníka (p. Čížka) tedy není možné jakýkoliv stavební záměr či opatření na pozemku p. č.
63/6 v k. ú. Křičeň realizovat.
Vymezení zastavitelné plochy Z7 je pouze možností dopravního napojení zastavitelné plochy
Z3. Není to však jediná možnost dopravního napojení této zastavitelné plochy. Dle podmínek
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využití plochy SV je možné zastavitelnou plochu Z7 dopravně napojit i z její východní strany
přes návrhem územního plánu vymezené stabilizované plochy.
Použité podklady:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů
Návrh Územního plánu Křičeň pro veřejné projednání 06/2017
Spis návrhu Územního plánu Křičeň (sp. zn.: 726/2010)

Námitka č. 4
Ing. Bc. Vladimíra Černohorská
Žitná 2061, 530 02 Pardubice
námitka podaná dne 25. 09. 2017
Znění námitky:
Pozemek: parc. č. 431, orná půda, o výměře 21515 m2, v obci a katastrálním území Křičeň,
zapsáno na listu vlastnictví č. 38 v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice (dále jako „pozemek")
I.
Veřejnou vyhláškou ze dne 31. 7. 2017 Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního
architekta, Oddělení územního plánování, jako úřad územního plánování, oznámil zahájení
řízení o návrhu územního plánu Křičeň. Veřejné projednání návrhu územního plánu se
konalo dne 19. 9. 2017 v 16:00 hod. v budově obecního úřadu Křičeň, č.p. 88.
V souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona tímto vlastník paní V. Černohorská,
pozemku par. č. 431 v obci a k.ú. Křičeň podává
námitky
proti návrhu územního plánu Křičeň.
Pozemek parc. č. 431 v obci a k.ú. Křičeň, který je dotčen návrhem řešení územního plánu
Křičeň, je ve výlučném vlastnictví paní V. Černohorské.
II.
V. Černohorská žádal opakovaně v minulosti obecní úřad Křičeň o zařazení pozemku v jejím
vlastnictví do plánované změny územního plánu s tím, že má v úmyslu na tomto pozemku
realizovat stavbu pro své bydlení.
V. Černohorská podala k Obecnímu úřadu Křičeň dne 23. 9. 2010 Žádost o vydání
rozhodnutí o změně využití území, dále dne 7. 7. 2016 Připomínky k návrhu územního plánu
k Magistrátu města Pardubic, odbor hlavního architekta, přičemž ani jedno z těchto podání
nebylo jakýmkoliv způsobem vyřízeno.
K dotazu V. Černohorské na Magistrát města Pardubice jí bylo panem D. Schafferem
sděleno dne 20. 9. 2016, že její Připomínka ze dne 7. 7. 2016, doručená Magistrátu města
Pardubice dne 15. 7. 2016, byla zařazena do spisu Územního plánu Křičeň (sp. zn.
726/2010), přičemž připomínky uplatněné v rámci společného jednání budou vyhodnoceny a
jejich vyhodnocení bude součástí textové části odůvodnění upraveného návrhu územního
plánu určeného pro veřejné projednání. Vypořádání se s připomínkou paní V. Černohorské
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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však není součástí uvedeného zveřejněného dokumentu.
Paní V. Černohorská mimo jiné komunikovala ohledně průběhu zpracování návrhu
územního plánu s bývalou starostkou obce Křičen paní M. Kudrnovou, která ji ujistila, že
změna územního plánu spočívající ve změně užívání předmětného pozemku ve vlastnictví
paní V. Černohorské nebude problém. Dále byla vedena komunikace s paní Ing. J.
Plačkovou, místostarostkou obce Křičen a určeným zastupitelem obce Křičeň, která ji v
přiložené e-mailové komunikaci potvrdila, že dle projektanta územního plánu společnosti
Regio, projektový ateliér s.r.o. „Co se týká požadavku na zástavbu, tak část pozemku p.č.
431 bude součástí navržené zastavitelné plochy Zl. Pro ni budou v návrhu ÚP stanoveny
podrobnější využití, protože je velká a bude nutno zajistit přístupy do celé lokality." (emailová komunikace z července 2015).
Rovněž sama paní V. Černohorská byla v kontaktu se společností Regio, projektový ateliér
s.r.o., kde jí sdělili, že o jejím návrhu vědí a že s doplněním územního plánu počítají, s tímto
nebude problém a že pozemek o výměře cca 6800 m2 mají takto připravený.
S ohledem na výše uvedené, kdy byla paní V. Černohorská ze strany Obecního úřadu
Křičeň ujišťována, že její žádost o změnu využití pozemku parc. č. 431 bude
zohledněna v návrhu územního plánu a takto schválen, byla velmi překvapena tím, že
návrh její žádost žádným způsobem nepromítá, ani se s ní žádným způsobem v
odůvodnění nevypořádává.
III.
Předně paní V. Černohorská namítá, že ačkoliv opakovaně a dlouhodobě žádá Obecní úřad
Křičeň o změnu využití svého pozemku parc. č. 431 v obci a k.ú. Křičeň za účelem možnosti
stavby bydlení pro své vlastní účely na tomto pozemku a ze strany Obecního úřadu Křičeň jí
bylo promítnutí její žádosti v návrhu územního plánu přislíbeno, nebylo tak doposud učiněno.
Paní V. Černohorská opakovaně připomínkovala postup obecního úřadu, kdy došlo k
opomenutí a pozemek v jejím vlastnictví nebyl zařazen v územním plánu mezi plochy určené
k výstavbě (zastavitelné plochy).
Paní Vl. Černohorská je rodačkou z obce Křičeň, prožila zde celé své dětství. Její otec z této
obce pochází a její matka v obci žije celý život. Rovněž předmětný pozemek nabyla v rámci
vypořádání dědictví po svém otci. Paní Vladimíra Černohorská měla vždy v úmyslu se do
obce Křičeň vrátit a zde žít.
Paní V. Černohorská uvádí, že pozemek parc. č. 431 v obci a k.ú. Křičeň je zcela v
jejím výlučném vlastnictví, bezprostředně navazuje na zastavěnou plochou se
zástavbou rodinných domů. Předmětný pozemek přímo navazuje na pozemek se
stavbou rodinného domu ve vlastnictví bratra paní V. Černohorské. V tomto ohledu
tedy není jakýkoliv problém k vytvoření přístupu na pozemek parc. č. 431 přes
pozemek ve vlastnictví bratra paní Černohorské, stejně tak jako zajištění napojení
pozemku na inženýrské sítě.
Plánovaná stavba bydlení paní V. Černohorské na předmětném pozemku tak nezasahuje
žádným způsobem do rázu krajiny obce, když navazuje přímo na zastavěnou část obce. A je
dále v souladu s předpoklady návrhu územního plánu, kde je uvedeno, že: „Plochy smíšené
obytné - venkovské - SV (Plochy smíšené obytné dle § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) tvoří
většinu zastavěného území obce, přiměřeným vymezením tří zastavitelných ploch pro
smíšené venkovské bydlení reaguje územní plán na společenskou objednávku nových
zastavitelných ploch pro venkovské bydlení s integrací dalších doplňkových funkcí. Realizaci
staveb pro bydlení pak umožňují i některé plochy v rámci zastavěného území (větší zahrady
některých rodinných domů či louky mezi zástavbou). Po společném jednání došlo na základě
uplatněných připomínek ke zmenšení zastavitelné plochy Z1b po pásmo hygienické ochrany
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areálu živočišné výroby z důvodu předcházení vzájemným konfliktům funkcí (ochrana
bydlení před negativními vlivy výroby);..."
Předmětný pozemek ve vlastnictví paní V. Černohorské se nenachází ani v oblasti Plochy
rekreace - zahrádkářské osady - RZ (Plochy rekreace dle § 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, v platném znění), u něhož bylo uvedeno, že se
jedná o vymezení stávající malé zahrádkářské kolonie naproti zemědělskému areálu, kde
není vhodný rozvoj funkce bydlení.
Dále z návrhu územního plánu vyplývá, že se počet obyvatel Křičně zvyšuje a je v zájmu
obce rozšiřovat možnosti zastavěné plochy obce: „Od roku 2001 do současnosti dochází v
Křičeni každým rokem k postupnému zvyšování počtu obyvatelstva o jednotky obyvatel
ročně. Cílem územního plánu je podpora růstu počtu obyvatel, která se odráží ve
vymezení rozvojových ploch pro bydlení, resp. nárůst obyvatel obce přináší obecní
pokladně vyšší daňové příjmy související s přerozdělováním daňových výnosů v závislosti na
počtu obyvatel obce." Opačný přístup v případě předmětného pozemku a žádosti paní
V. Černohorské o změnu jeho využití nebyl žádným způsobem zdůvodněn.
Paní V. Černohorská dodává, že druh pozemku parc. č. 431 v obci a k.ú. Křičeň je
ornou půdou, nejedná se například o oblast chráněného krajinného území či krajinné
památkové zóny. Bonita půdy, která by byla stavbou zastavěna je 3-4, dislokace
pozemku nebrání uvažované výstavbě. Stavba by byla situována v oblasti pozemku za
hranicí vyznačeného pásma hygienické ochrany.
IV.
S ohledem na vše výše uvedené žádá tímto paní V. Černohorská shora nadepsaný správní
orgán, aby zohlednil námitky paní V. Černohorské a tyto se promítly ve změně návrhu
územního plánu Křičeň, tedy v
zahrnutí pozemku parc. č. 431 v obci a k.ú. Křičeň, příp. jeho vymezenou část, do
plochy smíšené obytné - venkovské tak, aby mohla paní Vladimíra Černohorská na
tomto pozemku realizovat plánovanou stavbu bydlení pro svoji vlastní potřebu.
Ing. Bc. V. Černohorská
Přílohy: Vymezení dotčeného území grafickou přílohou
Informativní výpis z katastru nemovitostí
E-mailová komunikace s p. Schafferem
E-mailová komunikace s pí. Ing. Plačkovou
Rozhodnutí o námitce:
Námitka se zamítá.
Pozemek p. č. 431 v k. ú. Křičeň zůstane v návrhu územního plánu i nadále zařazen
v nezastavěném území, ve stabilizované ploše určené pro plochu NZ – plochy zemědělské.
Odůvodnění:
Bod I. námitky
Pozemek p. č. 431 v k. ú. Křičeň, který je dotčen návrhem řešení územního plánu, je ve
vlastnictví paní Vladimíry Černohorské, námitka je podaná v souladu s ustanovením § 52
odst. 2 stavebního zákona.
Bod II. námitky
Paní Vladimíra Černohorská učinila dle dokladové dokumentace (spisu) Územního plánu
Křičeň na Obecním úřadu Křičeň dne 28. 9. 2010 podání, ve kterém žádala o vydání
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rozhodnutí o změně využití území za účelem výstavby izolovaného domu včetně
příslušenství. Obecní úřad Křičeň není dle platných ustanovení stavebního zákona příslušný
vydávat rozhodnutí o změně využití území. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
toto podání, vzhledem k jeho obsahu, vyhodnotil jako uplatnění připomínky k toho času
projednávanému zadání územního plánu. Připomínka s uplatněným požadavkem na
vymezení plochy pro umístění domu a jeho příslušenství byla zapracována k prověření do
zadání územního plánu (kapitola 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, str. 11). Zadání územního plánu bylo schváleno usnesením
Zastupitelstva obce Křičeň č. 14/2010 dne 11. 10. 2010.
Připomínka paní Vladimíry Černohorské byla dle dokladové dokumentace Územního plánu
Křičeň doručena dne 15. 7. 2016 a byla uplatněna v rámci projednávání upraveného návrhu
územního plánu pro opakovaném společném jednání.
Způsob vyřízení připomínek v rámci pořizování územního plánu se dle platného znění
stavebního zákona nedoručuje osobám, které je uplatnily. Tyto osoby mají po celý průběh
pořizování územního plánu právo dle ustanovení § 38 správního řádu nahlížet do tištěné
verze územního plánu a jeho dokladové dokumentace. Do tištěné verze územního plánu a
jeho dokladové dokumentace bylo možné nahlížet u pořizovatele, tištěná verze územního
plánu byla k dispozici na Obecním úřadu Křičeň. Do návrhu územního plánu bylo možné
dále nahlížet i na internetu, jelikož pořizovatel zajistil jeho zveřejnění způsobem umožňující
dálkový přístup.
Územní plán (včetně jeho odůvodnění) se vydává formou opatření obecné povahy a pravidlo
jeho zveřejňování je stanoveno stavebním zákonem - konkrétně ustanovením § 165 odst. 3,
dle kterého je povinností pořizovatele zveřejnit územní plán po jeho vydání.
Odůvodnění územního plánu je po celý čas pořizování dokumentace upřesňováno a
doplňováno. Uplatněné připomínky jsou pro pořizovatele významným a neopominutelným
podkladem pro případnou úpravu návrhu územního plánu.
Stavební zákon tedy nestanovuje pořizovateli povinnost zveřejnit vyhodnocení připomínek
návrhu územního plánu po společném jednání. Připomínka paní Černohorské byla toho času
brána jako podklad pro tvorbu územního plánu a pořizovatel se s ní musel dle ustanovení §
172 správního řádu vypořádat v odůvodnění územního plánu. Konkrétně pořizovatel ve
spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil dle ustanovení § 51 odst. 1 stavebního zákona
výsledky projednání návrhu územního plánu a zajistil upravení návrhu.
I Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č. j.: 1 Ao 5/2010-169 ze dne 24. 11. 2010
potvrdil, že proces pořizování územně plánovací dokumentace je proces dynamický, kdy
obsah územně plánovací dokumentace se proměňuje v čase, jak proces prochází
jednotlivými fázemi. V průběhu pořizování územního plánu tedy mohly nastat různé
okolnosti, které by měly vliv na vypořádání připomínky paní Černohorské a následně i na
obsah návrhu územního plánu. Dotčený orgán může např. v průběhu pořizování územního
plánu uplatnit takové stanovisko, které se bude bezprostředně týkat připomínky paní
Černohorské a může dojít i k úpravě vyhodnocení této připomínky.
Na základě všech těchto skutečností bylo ve věci zveřejnění vypořádání připomínek,
stanovisek dotčených orgánů či rozhodnutí o uplatněných námitkách postupováno dle
zákonem stanoveného postupu a připomínka paní Černohorské nemusela být součástí
návrhu územního plánu pro veřejné projednání.
Bod II. a bod III. námitky
Co se týče komunikace paní Černohorské s představiteli obce a se společností Regio,
projektový ateliér s.r.o. ohledně změny užívaní jejího pozemku při tvorbě územního plánu, je
nutné vzít na vědomí, že ačkoliv mají vlastníci pozemků nebo případně i vedení obce na
počátku procesu pořízení územního plánu konkrétní představy či požadavky na využití
území, je nutné si uvědomit, že celý proces je zákonně upraven (a to nikoliv bezvýznamně) a
uplatněné požadavky se nemusí později vypořádat s různými věcnými (urbanistickými,
ekologickými, ekonomickými a dalšími) mantinely, které jsou dány zákonnými pravidly
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územního plánování (z rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j.: 1 Ao 1/2006-74 ze dne
18. 7. 2006). Tyto požadavky se jako pokyny k prověření sepisují do zadání územního plánu
a následně jsou podrobeny vypořádání se s výše uvedenými věcnými mantinely.
Vyhodnocení splnění požadavků zadání územního plánu a komplexní zdůvodnění přijatého
řešení (s odůvodněním vymezení zastavitelných ploch) je pak nezbytnou součástí obsahu
odůvodnění územního plánu.
V počátku pořizování územního plánu nelze nabýt legitimního očekávání, že bude
požadavku vyhověno a stane se součástí vydaného územního plánu.
Výše uvedený postup byl uplatněn i v případě paní Černohorské. Její požadavek ze dne 28.
9. 2010 byl zapracován do zadání územního plánu jako pokyn k prověření. Konkrétně bylo
v zadání územního plánu uvedeno, že bude prověřeno situování rozvoje bydlení v obci
Křičeň podél východního okraje zastavěného území, na severovýchodním okraji
zastavěného území mezi stávající obytnou zástavbou a sportovním areálem, na severním a
severovýchodním okraji zastavěného území do prostoru stávajících zahrad a přiléhajících
pozemků (část území, která řeší pozemek paní Černohorské) či za sportovištěm směrem na
Pravy. Na základě schváleného zadání byl zpracován Návrh územního plánu Křičeň, ve
kterém došlo k vymezení 3 zastavitelných ploch pro bydlení – ve východní, západní a
centrální části obce Křičeň. Zastavitelné plochy logicky navazovaly na zastavěné území
obce. Pozemek paní Černohorské nebyl součástí žádné z vymezených zastavitelných ploch.
V rámci společného jednání uplatila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se
sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) k tomuto návrhu územního plánu stanovisko (pod č. j.:
02048/2012/HOK-Pce ze dne 13. 2. 2012), ve kterém požadovala, aby ze zastavitelné
plochy Z1 (vymezena v severozápadní části obce) bylo vypuštěno funkční využití SV –
plochy smíšené obytné venkovské. Tento požadavek zdůvodnila tak, že tato zastavitelná
plocha je situována do blízkosti navrhované přeložky silniční komunikace I/36 Lázně
Bohdaneč – dálnice D11, na základě čehož by pravděpodobně nebyly zajištěny odpovídající
limity hluku z koridoru této přeložky, a tím by byla výrazně ovlivněna pohoda bydlení. KHS
dále uvedla, že lokality by se neměly umisťovat do blízkosti významných liniových zdrojů
hluku a že by se měla upřednostňovat urbanistická řešení před technickými. Pořizovatel ve
spolupráci s určeným zastupitelem na základně uplatněného stanoviska KHS dali pokyn k
vyřazení zastavitelné plochy Z1 z návrhu územního plánu a jeho následné úpravě. Po
vyřazení zastavitelné plochy Z1 z návrhu územního plánu projektant prověřoval další
možnosti situování rozvoje bydlení v této části obce Křičeň. Jistou dobu projektant zvažoval i
možnost vymezení zastavitelné plochy pro bydlení v části obce, ve které se nachází i řešený
pozemek paní Černohorské. Jednalo se však pouze o pracovní verzi návrhu územního
plánu, se kterou byla paní Černohorská seznámena, a to i při osobním setkání ve
společnosti Regio, projektový ateliér s.r.o. Vymezení zastavitelné plochy, do které by byl
zahrnut předmětný pozemek paní Černohorské, nikdy nebylo součástí návrhu územního
plánu, který by byl projednáván dle příslušných ustanovení stavebního zákona, a tudíž není
ani součástí vydaného územního plánu.
Zastavitelná plocha pro bydlení nebyla v části obce, ve které se nachází pozemek paní
Černohorské, vymezena zejména z následujících důvodů:
 tato zastavitelná plocha by vyžadovala realizaci vnitřního dopravního systému –
kromě pozemku paní Černohorské by musely být dopravně napojeny i pozemky
dalších vlastníků, kteří o to ale po celou dobu pořizování územního plánu neprojevili
zájem;
 tato zastavitelná plocha by zasahovala do historicky vymezeného nevyhlášeného
pásma hygienické ochrany místního zemědělského areálu (viz obr. 1). Funkce
bydlení a zemědělské výroby jsou obtížně slučitelné a na střet těchto funkcí bylo
během opakovaného společného jednání o návrhu územního plánu obdrženo několik
připomínek. Dle doručených připomínek dochází k tomuto střetu již v současné době
a v budoucnosti by se týkal např. i zastavitelné plochy Z1b, která byla územním
plánem vymezena ve východní částí správního území obce Křičeň. Odůvodnění
obdržených připomínek bylo založeno na narušení současné pohody bydlení
vzhledem k silnému zápachu linoucímu se z areálu zemědělské výroby a vyšší
intenzitě dopravy v obci spojené s provozem zemědělského družstva a s ní
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souvisejícími dopady na obytnou funkci (prašnost, hluk). Těmto připomínkám po
opakovaném společném jednání bylo vyhověno a rozsah zastavitelné plochy Z1b
určené pro plochu SM byl redukován dle vymezeného pásma hygienické ochrany
místního zemědělského areálu, a to i přes to, že tento limit využití území je v platných
územně analytických podkladech správního obvodu obce s rozšířenou působností
Pardubice evidován jako nezávazný. V průběhu projednávání návrhu územního
plánu Křičeň byl dále omezen rozvoj zemědělského areálu jižním směrem
(vymezením plochy zeleně ochranné a izolační v rámci tohoto areálu), aby se z výše
uvedených důvodů do budoucna nepřibližoval obytné zástavbě. V souvislosti s výše
uvedeným nedošlo tedy ani k vymezení zastavitelné plochy v území, ve kterém se
nachází předmětný pozemek paní Černohorské, jehož vzdálenost od areálu
zemědělské výroby je přibližně stejná jako u plošně redukovaných pozemků
spadajících do zastavitelné plochy Z1b.
Projektant územního plánu dále zvažoval i možnost vymezení zastavitelné plochy pro
bydlení pouze na předmětném pozemku paní Černohorské, a to i na jeho části ležící za
hranicí pásma hygienické ochrany zemědělského areálu. Takové vymezení zastavitelné
plochy by vedlo ke vzniku samostatné enklávy. Jednalo by se o neodůvodnitelný zásah do
volné kulturní krajiny, která na zastavěné území v tomto místě navazuje. Územní plánování
má přitom dle ustanovení § 18 odst. 4 stavebního zákona ve veřejném zájmu chránit krajinu
jako podstatnou složku prostředí obyvatel a zajišťovat ochranu nezastavěného území.
Vymezení zastavitelné plochy, jejíž dopravní obsluha by se odehrávala přes pozemek
situovaný v zastavěném území, by bylo nekoncepčním zásahem do urbanistické koncepce
územního plánu. Projektant územního plánu chtěl do budoucna předejít případům
nekoncepčního „přilepování“ staveb na historicky utvářenou hranici zastavěného území obce
Křičeň a z toho plynoucího nekoordinovaného vzniku druhých řad zástavby podél místních
komunikací v místech, kde tento charakter zástavby nemá historické opodstatnění. Budoucí
stavební pozemky se navíc dle platné legislativy vymezují ve vazbě na kapacitně vyhovující
veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Dále dle platné legislativy musí být budoucí
stavební pozemky zpřístupněny komunikací o předepsaných šířkových a vzdálenostních
parametrech. Pozemky bratra paní Černohorské (pravděpodobně pozemky p. č. 5 a p. č. st.
47 v k. ú. Křičeň) jsou však zastavěny takovým způsobem, že by výše uvedené požadavky
nebylo možné splnit.
Tímto vymezením by dále došlo k takovému záboru zemědělské půdy, kterým by se změnily
velikostní a tvarové parametry půdních bloků v této části katastrálního území obce.
Narušeno by tak bylo dosavadní souvislé obhospodařování zemědělské půdy řešeného
území.
V souvislosti s dalšími relevantními cíli a úkoly územního plánování by vytvoření zastavitelné
plochy pouze na tomto pozemku nebo jeho části nebylo komplexním řešením účelného
využití a prostorového uspořádání severozápadní části obce Křičeň a nebylo by tak
dosaženo obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji tohoto
území (ustanovení § 18 odst. 2 stavebního zákona).
Obr. 1: Výřez z koordinačního výkresu Návrhu územního plánu pro veřejné projednání, na
kterém je zakreslena hranice pásma hygienické ochrany zemědělského areálu (hnědá
přerušovaná čára ve tvaru písmene „T“)
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Plochy RZ - rekreace - zahrádkářské osady byly vymezeny v jiné části katastrálního území
Křičeň než se nachází předmětný pozemek paní Černohorské. V souladu s jejich skutečným
užíváním došlo k vymezení těchto ploch a jejich zařazení do zastavěno území. Zastavitelné
plochy pro plochu se způsobem využití RZ nejsou v katastrálním území Křičeň vymezeny.
Paní Černohorská do doby řízení o územním plánu (podání námitky) neuplatnila požadavek
na zařazení jejího pozemku do ploch rekreace.
Koncepce rozvoje obce Křičeň byla založena na udržitelném a vzájemně se respektujícím
spolupůsobení obytné složky se stále dominujícím zemědělským podnikáním v celém
správním území obce. Územním plánem jsou navrženy přiměřené plochy pro rozvoj bydlení.
Při vymezení těchto ploch byl brán ohled i na vyhodnocení účelného využití zastavěného
území, dle kterého je počet obyvatel obce Křičeň v současné době stabilizovaný. Cílem
územního plánu je podpora stabilizace počtu obyvatel, ke které by mělo dojít prostřednictvím
vymezených zastavitelných ploch, a to s ohledem na aktuální možnosti rozvoje obce,
velikost sídla a postavení ve struktuře osídlení. Dle kvalifikovaného výpočtu umožní
vymezení zastavitelných ploch realizaci zhruba 34 rodinných domů. Územní plán dále
konstatuje, že rozsah ploch pro bydlení je pro potřeby obce na cca 15 let adekvátní.
V souvislosti s tímto je nutné zmínit rozsudek Nejvyššího správního soudu (č. j. 8 Ao 6/201187 ze dne 22. 12. 2011), dle kterého je zdůvodněné vymezení zastavitelných ploch
oprávněním obce, která územním plánem reaguje na aktuální situaci v daném území.
Pozemek paní Černohorské byl Územním plánem Křičeň zařazen na základě jeho evidence
v Katastru nemovitostí ČR a dle jeho současného užívání do nezastavěného území, do
stabilizované plochy určené pro plochu NZ – plochy zemědělské.
Dalším z argumentů uvedeného zařazení pozemku do územního plánu byla i skutečnost, že
obec Křičeň před vydáním tohoto územního plánu neměla územní plán a o změnách na
jejím území se rozhodovalo dle zastavěné části obce vymezené k 1. září 1966 (dále jen
„intravilán“). Dle tohoto dokumentu nebyl předmětný pozemek součástí intravilánu obce
Křičeň (viz obr. 2).
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Obr. 2: Výřez řešené části intravilánu obce Křičen

Pořizovatel se seznámil s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j.: 6 Ao 8/2011-74 ze
dne 8. 2. 2012 a dle jeho úvahy územním plánem nedošlo k neproporcionálnímu zásahu do
vlastnického práva paní Černohorské, neboť územní plán pouze popsal realitu, tedy aktuální
způsob využití pozemku paní Černohorské. Skutečnost, že toto opatření obecné povahy
nezměnilo reálný stav užívání pozemku, ani že nezměnilo účelové určení pozemku tak, aby
na něm mohla proběhnout výstavba podle představ paní Černohorské, nemůže být
kvalifikováno jako nezákonnost, neboť je to projevem procesu územního plánování, které je
výrazem ústavního práva obce na samosprávu (čl. 8 a čl. 100 Ústavy). Tuto úvahu dále
podporuje i další rozsudek Nejvyššího správního soudu (č. j.: 1 Ao 2/ 2011-17 ze dne 19. 5.
2011), který zmiňuje následující. „Vlastník pozemku není opatřením obecné povahy zkrácen
na svých právech, jestliže schválené funkční využití pozemku, odpovídá dosavadnímu
faktickému způsobu jejich využívání a pokračování v tomto způsobu využívání pozemků není
opatřením obecné povahy ani zčásti vyloučeno.“
Bod IV. námitky
Vzhledem k výše uvedenému byla námitka paní Černohorské zamítnuta a předmětný
pozemek ani jeho část nebyly územním plánem zařazeny do zastavitelné plochy pro bydlení.
Použité podklady:
Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
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Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů
Návrh Územního plánu Křičeň pro veřejné projednání 06/2017
Spis návrhu Územního plánu Křičeň (sp. zn.: 726/2010)
Zastavěná část obce Křičeň vymezená k 1. září 1966 („intravilán). Zdroj: Stavební odbor
Městského úřadu Lázně Bohdaneč, 2019.
Územně analytické podklady ORP Pardubice, ve znění 4. aktualizace vydané v prosinci
2016;
FIALOVÁ E. (2016): Územní plánování. Od územně plánovacích podkladů po územní
rozhodování. Praha: Informační centrum ČKAIT, 1. vyd., 84 s.
MACHAČKOVÁ J. a kol. (2018): Stavební zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 3. vyd.,
1216 s.
MAREČEK J. a kol. (2013): Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související. Plzeň:
Aleš Čeněk, 838 s.
ZAHUMENSKÁ, V., BENÁK J. (2016): Územní plány před Nejvyšším správním soudem se
zaměřením na otázky aktivní legitimace. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 152 s.
Principy a pravidla územního plánování, Ministerstvo pro místní rozvoj, Brno 2017
Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j.: 1 Ao 1/2006-74 ze dne 18. 7. 2006
Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j.: 1 Ao 5/2010-169 ze dne 24. 11. 2010
Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j.: 1 Ao 2/ 2011-17 ze dne 19. 5. 2011
Rozsudek Nejvyššího správního soudu(č. j. 8 Ao 6/2011-87 ze dne 22. 12. 2011
Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j.: 6 Ao 8/2011-74 ze dne 8. 2. 2012

m) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
V rámci veřejného projednání nebyla uplatněna žádná připomínka.
VYHODNOCENÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘIČEŇ – PŘIPOMÍNKY
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

28.

Sousední obce
Obec Bukovka,
Bukovka 28, Lázně
Bohdaneč, 533 41
Obec Kasalice,
Kasalice 46, lázně
Bohdaneč, 533 41
Obec |Pravy, Pravy
47, Lázně
Bohdaneč, 533 41
Obec Rohoznice,
Rohoznice 96, Lázně
Bohdaneč, 533 41
Obec Dolany,
Dolany 78,
Opatovice nad
Labem, 533 45
Město Lázně
Bohdaneč,
Masarykovo nám. 1,
Lázně Bohdaneč,
533 41
Obec Kříčeň, Křičeň
66, Lázně
Bohdaneč, 533 41
Ostatní subjekty
Ředitelství silnic a
dálnic ČR,
Čerčenská 12, Praha
4, 140 00, ze dne
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Připomínky
Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky
Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky
Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky
Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky
Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky

Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky

Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky
Připomínky
Věc: Návrh územního plánu Křičeň
ŘSD ČR, oddělení předinvestiční přípravy zasílá
následující vyjádření k návrhu územního plánu

Vyhodnocení připomínky
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12.3.2012,
Č.j.: 3717- ŘSD –
12-110

(dále jen ÚP) Křičen jako podklad pro stanovisko
Ministerstva dopravy, které je v procesu územního
plánování dotčeným orgánem podle § 4 zákona č.
183/2006 Sb., (Stavební zákon).
ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená
Ministerstvem dopravy, pro které vykonává
vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím
dálnice a silnice I. třídy, zabezpečuje výstavbu a
modernizaci dálnic a silnic I. třídy, spolupracuje s
příslušnými orgány státní správy včetně orgánů
samosprávy, poskytuje jim podklady a zpracovává
vyjádření.
K návrhu zadání ÚP Křičen zaslalo ŘSD ČR
vyjádřeni dopisem č.j.: 15204-ŘSD-10-311 ze dne
9. září 2010, ve kterém byly mimo jiné uplatněny
připomínky, resp. požadavky vymezit a územně
chránit koridor dopravní infrastruktury pro trasu
přeložky silnice I/36 Lázně Bohdaneč -dálnice D11
a stavbu přeložky včetně souvisejících staveb
zařadit mezi veřejně prospěšné stavby (VPS).
V návrhu ÚP je pro přeložku silnice I/36 vymezen
koridor, resp. plocha dopravní infrastruktury silniční (DS) označená indexem Z5. Stavba
přeložky silnice I/36 Lázně Bohdaneč -dálnice D11
je zařazena mezi veřejně prospěšné stavby (VPS)
s označením WD1. Rozsah vymezení plochy WD1
je totožný s rozsahem plochy Z5.
V současné době je záměr stavby přeložky silnice
I/36 Lázně Bohdaneč - dálnice D11 prověřen
studií (Transconsult, s.r.o. 1997) a posouzen v
procesu EIA. Ze „Stanoviska EIA" (červen 2009)
byla k dalšímu sledování a přípravě doporučena
varianta „B" (dotčená k.ú. Lázně Bohdaneč,
Křičeň, Bukovka, Pravy).
V návrhu ÚP je na str. č. 24 v kapitole č. 8
„Vymezení dalších veřejně prospěšných
staveb a veřejně prospěšných opatření, pro
které lze uplatnit předkupní právo'' zařazena
VPS WD1 - přeložka silnice I/36. Předkupní právo
na dotčené pozemky je uvedeno ve prospěch
Pardubického kraje. Upozorňujeme, že přeložka
silnice I/36 je připravována a bude realizována
jako silnice I. třídy a bude majetkem státu, nikoliv
Pardubického kraje. Stavbu přeložky silnice I/36
požadujeme zařadit mezi VPS, pro které lze práva
k pozemků vyvlastnit, tzn. do kapitoly č. 7 (nikoliv
č. 8). Dále upozorňujeme, že aktuální stav
přípravy záměru (studie, dokončený proces EIA) v
současné
době
neumožňuje
jednoznačně
identifikovat pozemky nebo jejich části dotčené
stavbou přeložky silnice I/36 a souvisejících
objektů a zařízení. Vzhledem k tomu, že záborový
elaborát pozemků potřebných pro stavbu přeložky
I/36 bude k dispozici až po zpracování DÚR,
nepožadujeme v současné době, resp. v této fázi
předinvestiční přípravy uvádět v návrhu ÚP Křičeň
výpis pozemků, u kterých lze uplatnit předkupní
právo. Po zpracování záborového elaborátu v
DÚR bude požadavek na zápis předkupního
práva ve prospěch státu (nikoliv kraje) uplatněn
např. v rámci aktualizace nebo změny ÚP Křičeň.

- projektant zařadí přeložku
silnice I/36 mezi VPS, pro
které lze práva k pozemkům
vyvlastnit (pro Českou
republiku), předkupní právo
uplatněno nebude

- projektant vypustí z návrhu
ÚP
výpis
pozemků
souvisejících
s přeložkou
I/36, u kterých lze uplatnit
předkupní
právo.
Po
zpracování
záborového
elaborátu v DÚR bude
požadavek
na
zápis
předkupního
práva
ve
prospěch
státu
(nikoliv
kraje) uplatněn např. v
rámci aktualizace nebo
změny ÚP Křičeň

V
kapitole č. 4.2 „DOPRAVA" je uveden
požadavek řešit v navazujících řízeních:
„protihluková opatřeni a opatřeni k přirozenému
zapojení tělesa silnice do krajiny (doprovodná
zeleň) apod.;" V souvislosti s výše uvedeným
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požadavkem na protihluková opatření uvádíme
výňatky z posouzené „Dokumentace EIA":

Přeložka silnice I/36 je v obou variantách
navržena tak, aby se sídlům vyhnula a znamená
tedy pro ně pozitivní opatřeni pro radikální
zlepšení jejich environmentálni charakteristiky, a
to především snížení hlukové a emisní zátěže,
prašnosti a také v neposlední řadě snížení rizika
dopravních nehod.

Křičeň
Přeložka I/36 obchází obec Křičen ve variantě B
západně a jihozápadně a přibližuje se tak stávající
obytné zástavbě především v blízkosti křižovatky
se silnicí III/3237. Převážná část jižní zástavby
obce směrem ke km 2,0-2,4 jsou hospodářské
budovy.
V obci Křičeň nedochází při variantě B k
překračování platných hygienických limitů s
minimální rezervou u domu RB 1 (viz příloha C grafické přílohy) a s rezervou asi 10 dB u jižní
zástavby obce.
Pro splněni platných hlukových limitů není třeba
navrhnout protihluková opatřeni, tj. protihlukové
bariéry.

29.

Centrum dopravního
výzkumu, v.v.i.,
Divize rozvoje
dopravy- pracoviště
Praha, Thámova 7,
Praha 8, 186 00,
ze dne 27.3.2012,
UP/0776/12

V blízkosti koridoru přeložky silnice I/36 je
vymezena lokalita Z1, která je v návrhu vymezena
jako plocha „smíšená obytná venkovská - SV".
Nelze vyloučit zasažení negativními vlivy z
provozu dopravy na přeložce silnice I/36. U této
plochy požadujeme zapracovat umístění obytných
objektů jako podmíněně přípustné. V územním,
resp. stavebním řízení musí být prokázáno, že
nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku
v chráněných vnitřních i venkovních prostorech
staveb a chráněných venkovních prostorech.
Protihluková ochrana takto vzniklé zástavby
nebude hrazena ze státních prostředků, ale musí
být provedena na náklady investorů těchto objektů
a to mimo pozemky přeložky silnice I/36.
Vymezení nových obytných ploch v blízkosti
přeložky silnice I. třídy považujeme za nevhodné,
neboť přeložka silnice I/36 je připravována za
účelem odvedení zejm. tranzitní dopravy ze
zastavěných území a snížení hlukové zátěže na
obyvatele.

- lokalita
Z1 bude na
základě stanoviska Krajské
hygienické
stanice
Pardubického
kraje
z návrhu územního plánu
vypuštěna
a
projektant
prověří možnost vymezení
jiné zastavitelné plochy,
která nebude ve střetu s
uvedeným
hygienickým
limitem
(viz. p.č.3)

Věc: Stanovisko k projednávání
územního plánu Křičeň

- stanovisko je totožné se
stanoviskem „Ředitelství
silnic a dálnic
ČR“(vyhodnocení viz. p.č.
28)

návrhu

Z pověření Ministerstva dopravy, které je
dotčeným orgánem ve věcech dopravy pro oblast
územního plánování, Vám vydáváme dle zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) a 186/2006 Sb.
o změně některých zákonů souvisejících s přijetím
stavebního zákona a zákona o vyvlastnění,
následující koordinované stanovisko:
Správním územím Křičen prochází koridor
přeložky silnice I/36 Lázně Bohdaneč -dálnice
D11. Upozorňujeme, že přeložka silnice I/36 je
připravována a bude realizována jako silnice I.
třídy a bude majetkem státu, nikoliv
Pardubického kraje. Stavbu přeložky silnice
I/36
požadujeme zařadit
mezi
veřejně
prospěšné stavby, pro které lze práva k

REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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pozemků vyvlastnit, tzn. do kapitoly č. 7
(nikoliv č. 8).
V současné době je záměr stavby přeložky
silnice I/36 Lázně Bohdaneč - dálnice D11
prověřen studií (Transconsult, s.r.o. 1997) a
posouzen v procesu EIA. Ze „Stanoviska EIA"
(červen 2009) byla k dalšímu sledování a
přípravě doporučena varianta „B" (dotčená
k.ú. Lázně Bohdaneč, Křičeň, Bukovka, Pravy).
V blízkosti koridoru přeložky silnice I/36 je
vymezena lokalita Z1, která je v návrhu
vymezena jako plocha „smíšená obytná
venkovská - SV". Nelze vyloučit zasažení
negativními vlivy z provozu dopravy na
přeložce silnice I/36. U této plochy požadujeme
zapracovat umístění obytných objektů jako
podmíněně přípustné. V územním, resp.
stavebním řízení musí být prokázáno, že
nebudou překročeny max. přípustné hladiny
hluku v chráněných vnitřních i venkovních
prostorech staveb a chráněných venkovních
prostorech. Protihluková ochrana takto vzniklé
zástavby nebude hrazena ze státních
prostředků, ale musí být provedena na náklady
investorů těchto objektů a to mimo pozemky
přeložky silnice I/36. Vymezení nových
obytných ploch v blízkosti přeložky silnice I.
třídy považujeme za nevhodné, neboť přeložka
silnice I/36 je připravována za účelem
odvedení
zejm.
tranzitní
dopravy
ze
zastavěných území a snížení hlukové zátěže na
obyvatele.

VYHODNOCENÍ OPAKOVANÉHO SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘIČEŇ –
PŘIPOMÍNKY
P.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Sousední obce

Připomínky

Obec Bukovka
Obec Kasalice
Obec Pravy
Obec Rohoznice
Obec Dolany
Město Lázně
Bohdaneč
Obec, pro
kterou je úp
pořizován
Obec Křičeň

- bez připomínek
- bez připomínek
- bez připomínek
- bez připomínek
- bez připomínek
- bez připomínek

Ostatní
subjekty
Vodovody a
kanalizace
Pardubice, a.s.,
Teplého 2014,
Pardubice, 530
02 ze dne 16.
06. 2016,
doručeno dne
17. 06. 2016

Připomínky

Vyhodnocení připomínek

Připomínka č. 1

Připomínce se částečně vyhovuje.

- bez připomínek

Předložený návrh územního plánu obce Křičen
řeší rozvoj obce. Rozvojové plochy pro bydlení
venkovské jsou situovány na jihovýchodě a
severovýchodě obce v návaznosti na stávající
zástavbu, další plocha je v centru obce. Na
severovýchodě je rovněž navržena plocha pro
lehkou výrobu. Na východě katastru ve směru
sever-jih je situována přeložka komunikace
I/36.
Zásobování vodou rozvojových ploch bude
ze stávajících vodovodních rozvodů zřízením
nových vodovodních řadů. Při návrhu
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- Územní plán v řešeném území
navrhuje rozšiřování vodovodní sítě
v souvislosti
s novou
výstavbou.
Konkrétní návrh vodovodních rozvodů
v rozvojových
plochách
není

REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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vodovodních rozvodů v rozvojových plochách
nelze vyloučit nedostatečný tlak vody. Bude
tedy nutné toto posoudit a navrhnout a
realizovat příslušná opatření, tzn. umístění
zařízení na posílení tlaku vody v potrubí.
Skupinový
vodovod
Pardubice
(včetně
zemního
vodojemu
Křičen),
zásobující
momentálně obec pitnou vodou, je ve správě
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice,
a.s.
Tímto ÚP požadujeme řešit nutnost
soběstačnosti obce v potřebě pokrytí
potřeb požární vody, tzn. přednostně
využívat místních zdrojů v souladu s ČSN EN
805 Vodárenství, příl.A5 k 5.3.2 a zákonem
č.64/2014, o požární ochraně, §29. Vzhledem
ke vznikajícímu nedostatku kvalitní pitné vody
vlivem sucha, omezeným kapacitám některých
úseků stávajících vodovodů a požadavkům na
kvalitu dodávané pitné vody nesouhlasíme s
využíváním vodovodu pro veřejnou potřebu
jako primárního zdroje pro zajištění požární
vody. Stávající požární nádrž v centru obce je
potřeba udržovat a stanovit režim jejího
využívání jako hlavního zdroje požární vody
pro celou obec.
Požadujeme : v čl. 4.3 Zásobování vodou,
druhá věta :
třetí odrážku zrušit a nahradit novým textem :
- zásobování požární vodou primárně z
požární nádrže v centru obce či jiných zdrojů,
tzn. mimo vodovod pro veřejnou potřebu. Na
nově
budovaných
vodovodních
řadech
nebudou osazovány požární hydranty.
Dílčí stávající kanalizační systém v obci není
ve správě VAK. V ÚP uvedený návrh
dobudování oddílné kanalizace s dopravou
odpadních vod na ČOV Bukovka k likvidaci je
v souladu s PKVK Odvodnění navržené
komunikace I/36 a likvidaci dešťových a
balastních vod v obci (drenáže, zatrubněné
potoky, apod) doporučujeme řešit mimo
systém kanalizace pro veřejnou potřebu., např.
zasakováním na dotčeném pozemku.

obsahem územního plánu. Tento
návrh
bude
obsažen
až
v navazujících
projektových
dokumentacích;

- projektant návrh územního plánu
upraví tak, aby zásobování požární
vodou bylo primárně z požární nádrže
v centru obce či jiných zdrojů, tzn.
mimo vodovod pro veřejnou potřebu;
- územní plán řeší koncepci
zásobování obce vodou. Osazování
vodovodních řádů požárními hydranty
je podrobnost, která bude řešena
v navazujících
projektových
dokumentacích;
- projektant upraví návrh územního
plánu tak, aby odvodnění navrženého
koridoru přeložky silnice I/36 Lázně
Bohdaneč – dálnice D 11 bylo
doporučeno řešit mimo systém
kanalizace pro veřejnou potřebu;

Další připomínky nemáme.
S pozdravem

9.

Ředitelství silnic
a dálnic ČR,
odbor koncepce
a technické
přípravy,
Čerčanská 12,
Praha 4, 140 00
Sp. zn.: 16478ŘSD-16-11110
ze dne 29. 06.
2016, podáno
dne 01. 07.
2016
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Vedoucí PTO
Připomínka č. 2

Ing. Pavel Janoušek
Připomínce se vyhovuje.

Věc: Opakovaný návrh územního plánu
Křičeň
ŘSD ČR, oddělení koncepce a územních
plánů Čechy zasílá následující připomínky k
Opakovanému návrhu územního plánu (dále
jen ÚP) Křičen.
ŘSD ČR je státní příspěvková organizace
zřízená Ministerstvem dopravy, pro které
vykonává
vlastnická
práva
státu
k
nemovitostem tvořícím dálnice a silníce l.třídy,
zabezpečuje výstavbu a modernizaci dálnic a
silnic l.třídy, spolupracuje s příslušnými orgány
státní správy včetně orgánů samosprávy,
poskytuje jim podklady a zpracovává
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vyjádření.
Správním územím obce Křičen neprochází
žádná ze stávajících silnic námi sledované
sítě. Z hlediska rozvojových záměrů prochází
řešeným územím koridor pro umístění
stavby „Přeložka silníce I/36 Lázně
Bohdaneč – D11, dle ZÚR Pk stavby D8.
Upozorňujeme na chybu v kap.7. "VPS a VPO
... pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit",
kde je VPS „VD1 - Dopravní infrastruktura přeložka silnice I/36" chybně zařazena mezi
veřejně prospěšná opatření.
Nesouhlasíme s vymezením koridoru pro
přeložku silnice I/36 v šíři 80m v PUPFL, jak Je
uvedeno v kapitole g.3.1) Doprava na str.44
Odůvodnění
předloženého
Opakovaného
návrhu ÚP Křičen. Koridor pro umístění stavby
přeložky silnice I/36 požadujeme vymezit a
územně chránit minimálně v šíři budoucího
ochranného pásma silnice l.třídy tj., 50 m od
osy komunikace nebo přilehlého jízdního pásu,
dle §30 a §32 zákona č.13/1997 Sb.. v
platném znění, o pozemních komunikacích.

10.

Ivana Sejkorová,
Chlumec nad
Cidlinou,
Jaroslav Šanda,
Lázně
Bohdaneč, Iva
Šandová, Lázně
Bohdaneč
Připomínka
podaná dne 12.
07. 2016

Ing. Michal Vojtíšek
vedoucí odboru koncepce a technické přípravy
Připomínka č. 3

- koridor pro přeložku silnice I/36, o
současné šíři 80 m v PUPFL, bude
v řešené
části
tohoto
koridoru
rozšířen na 100 m, a to i vzhledem k
požadavku Ministerstva dopravy ČR
jako dotčeného orgánu, které tento
požadavek vzneslo na základě šíře
budoucího ochranného pásma silnice
I. třídy dle § 30 a § 32 zákona č.
13/1997
Sb.,
o
pozemních
komunikacích, v platném znění;

Připomínce se částečně vyhovuje.

Věc: Připomínka k návrhu územního plánu
obce Křičen.
Podatel Ivana Sejkorová je vlastníkem
pozemku parcelní číslo 71/14,druh pozemku
zahrada, v katastrálním území Křičen, zapsaný
v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu
pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště
Pardubice, na LV č. 168.
Podatelé Šanda Jaroslav a Šandová Iva jsou
vlastníky pozemku číslo 71/9, druh pozemku
zahrada, v katastrálním území Křičen, zapsaný
v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu
pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště
Pardubice, na LV č. 160.
Na základě vlastnických práv k výše
uvedeným nemovitostem podáváme tímto
námitku proti návrhu Územního plánu obce
Křičen.
Jako vlastníci pozemků využíváme zahrady k
rekreačním účelům. V dohledné době budeme
žádat o změnu využití pozemků z důvodu
plánovaných výstaveb rodinných domů.
Jednalo by se tedy o změnu označení a
způsobu využití parcel z druhu pozemku
zahrada na druh pozemku stavební parcela.
Nesouhlasíme se změnou využití pozemků
parcelní číslo 73 (orná půda) na VL Z4 plochu
vhodnou pro lehký průmysl. Jako vlastníci
pozemků máme obavy z narušení využívání
našich pozemků zvýšenými emisemi hlučností, prašností atd..
Sejkorová Ivana
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- projektant upraví text kapitoly 7
návrhu územního plánu tak, aby
“Veřejně prospěšná stavba VD 1 Dopravní infrastruktura - přeložka
silnice I/36“ nebyla zařazena mezi
veřejně prospěšná opatření;

v rámci
projednání
návrhu
Územního plánu Křičeň (dále jen
„územního plánu“) může každý do 30
dnů ode dne doručení veřejné
vyhlášky uplatnit u pořizovatele
písemnou připomínku (§ 50 odst. 3
zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, dále jen
„stavební zákon“). Námitky proti
návrhu územního plánu mohou podat
vlastníci
pozemků
dotčených
návrhem řešení až v rámci řízení o
územním plánu (§ 52 stavebního
zákona). S ohledem na výše uvedené
je podaná námitka vyhodnocena jako
připomínka;
- pozemky p. č. 71/14 a 71/9 v k. ú.
Křičeň jsou dle návrhu územního
plánu
zařazeny
do zastavěného
území obce a do stabilizované plochy,
která je určená pro plochu se
způsobem využití RZ – plochy
rekreace zahrádkářské osady. Stavba
rodinných domů je dle návrhu
územního plánu v plochách rekreace
RZ uvedena jako nepřípustné využití.
Pozemky p. č. 71/14 a 71/9 v k. ú.
Křičeň se dle koordinačního výkresu
návrhu územního plánu nachází
v nevyhlášeném pásmu hygienické
ochrany
(dále
jen
„PHO“)
zemědělského areálu. Po dohodě se
zpracovatelem návrhu územního
plánu a určeným zastupitelem obce,
Ing. Jaroslavou Plačkovou nedojde
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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Šanda Jaroslav
Šandová Iva
V Pardubicích 8. 7. 2016

11.

Ivana Sejkorová,
Chlumec n. C.
Připomínka
podaná dne 12.
07. 2016

- část pozemku p. č. 73 v k. ú. Křičeň
je dle návrhu územního plánu
zařazena do zastavitelné plochy Z4,
která je určena pro plochu se
způsobem využití VL – plochy výroby
a skladování – lehký průmysl.
Připomínce se v této části vyhovuje.
Po konzultaci s určeným zastupitelem
a zpracovatelem nebude zastavitelná
plocha Z4 součástí návrhu územního
plánu pro jeho další projednávání.
Připomínce se nevyhovuje.

Připomínka č. 4
Připomínka k návrhu územního plánu obce
Křičen.
1. Podatel Ivana Sejkorová je vlastníkem
pozemku parcelní číslo 71/14 ,druh pozemku
zahrada v katastrálním území Křičen, zapsaný
v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu
pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště
Pardubice, na LV č. 16 .
Na základě vlastnických práv k výše
uvedených
nemovitostí
podávám
tímto
námitku proti návrhu Územního plánu obce
Křičen.
Jako vlastník pozemku nyní využívám zahradu
k rekreačním účelům, ráda bych využila změny
Územního plánu k možnosti změny užívání
parcely. Jednalo by se tedy o změnu označení
a způsobu využití parcel z parcely.č.71/14
(nyní jako zahrada) na parcelu vhodnou k
výstavbě rodinného domu.
Sejkorová Ivana
S pozdravem
V Pardubicích 10. 7. 2016

12.

Petr Václavík,
Malé Výkleky
Připomínka
podaná dne 13.
07. 2016

k navržení ploch pro bydlení v PHO
zemědělského družstva z důvodu
možného střetu obytné funkce s
negativními vlivy zemědělské výroby
(zápach, hluk apod.);

Připomínka č. 5

v rámci
projednání
návrhu
Územního plánu Křičeň (dále jen
„územního plánu“) může každý do 30
dnů ode dne doručení veřejné
vyhlášky uplatnit u pořizovatele
písemnou připomínku (§ 50 odst. 3
zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, dále jen
„stavební zákon“). Námitky proti
návrhu územního plánu mohou podat
vlastníci
pozemků
dotčených
návrhem řešení až v rámci řízení o
územním plánu (§ 52 stavebního
zákona). S ohledem na výše uvedené
je podaná námitka vyhodnocena jako
připomínka;
- pozemek p. č. 71/14 v k. ú. Křičeň je
dle návrhu územního plánu zařazen
do zastavěného území obce a do
stabilizované plochy, která je určená
pro plochu se způsobem využití RZ –
plochy rekreace zahrádkářské osady.
Stavba rodinného domu je dle návrhu
územního plánu v plochách rekreace
RZ uvedena jako nepřípustné využití.
Pozemek p. č. 71/14 v k. ú. Křičeň se
dle koordinačního výkresu návrhu
územního
plánu
nachází
v nevyhlášeném pásmu hygienické
ochrany
(dále
jen
„PHO“)
zemědělského areálu. Po dohodě se
zpracovatelem návrhu územního
plánu a určeným zastupitelem obce,
Ing. Jaroslavou Plačkovou nedojde
k navržení ploch pro bydlení v PHO
zemědělského družstva z důvodu
možného střetu obytné funkce s
negativními vlivy zemědělské výroby
(zápach, hluk apod.);
Připomínce se částečně vyhovuje.

Námitka k návrhu územního plánu obce
Křičen.
1. Podatel Petr Malý je vlastníkem pozemku
parcelní číslo 71/18 ,druh pozemku zahrada v
katastrálním území Křičen, zapsaný v Katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
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Pardubický
kraj,
katastrální
Pardubice, na LV č. 212.

pracoviště

Na základě vlastnických práv k výše
uvedených nemovitostí podáváme tímto
námitku proti návrhu Územního plánu obce
Křičen.
Jako vlastníci pozemků využíváme zahrady k
rekreačním účelům. V dohledné době budeme
žádat o změnu využití pozemků z důvodu
plánovaných výstaveb rodinných domů.
Jednalo by se tedy o změnu označení a
způsobu využití parcel z parcel.č.,( zahrada)
na parcely stavební. Zároveň nesouhlasíme se
změnou p.č.73 (orná půda) na VL Z4 plochu
vhodnou pro lehký průmysl. Jako vlastníci
pozemků máme obavy z narušení využívání
našich pozemků zvýšenými emisemi hlučností, prašností atd..
Malý Petr
S pozdravem
V Pardubicích 11.7.2016

13.

Ing. Vladimíra
Černohorská,
Pardubice
Připomínka
podaná dne 15.
07. 2016

Připomínka č. 6
Veřejnou vyhláškou ze dne 24.5.2016 byl
zveřejněn Návrh územního plánu Křičen s tím,
že v době od 25.5.2016 do 21.7.2016 je
možno uplatnit k uvedenému návrhu
připomínky.
Podle § 50 /3 zákona č. 183/2006 Sb.
předkládám níže uvedenou připomínku k
tomuto Návrhu územního plánu , když uvádím
:
Dne 28.9.2010 jsem požádala o vydání
rozhodnutí o změně využití pozemku
pozemkové parcely č. 431 v obci a k.ú Křičen
tak, aby zde mohl stát izolovaný dům, vč.
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v rámci
projednání
návrhu
Územního plánu Křičeň (dále jen
„územního plánu“) může každý do 30
dnů ode dne doručení veřejné
vyhlášky uplatnit u pořizovatele
písemnou připomínku (§ 50 odst. 3
zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, dále jen
„stavební zákon“). Námitky proti
návrhu územního plánu mohou podat
vlastníci
pozemků
dotčených
návrhem řešení až v rámci řízení o
územním plánu (§ 52 stavebního
zákona). S ohledem na výše uvedené
je podaná námitka vyhodnocena jako
připomínka;
- pozemek p. č. 71/18 v k. ú. Křičeň je
dle návrhu územního plánu zařazen
do zastavěného území obce a do
stabilizované plochy, která je určená
pro plochu se způsobem využití RZ –
plochy rekreace zahrádkářské osady.
Stavba rodinného domu je dle návrhu
územního plánu v plochách rekreace
RZ uvedena jako nepřípustné využití.
Pozemek p. č. 71/18 v k. ú. Křičeň se
dle koordinačního výkresu návrhu
územního
plánu
nachází
v nevyhlášeném pásmu hygienické
ochrany
(dále
jen
„PHO“)
zemědělského areálu. Po dohodě se
zpracovatelem návrhu územního
plánu a určeným zastupitelem obce,
Ing. Jaroslavou Plačkovou nedojde
k navržení ploch pro bydlení v PHO
zemědělského družstva z důvodu
možného střetu obytné funkce s
negativními vlivy zemědělské výroby
(zápach, hluk apod.);
- část pozemku p. č. 73 v k. ú. Křičeň
je dle návrhu územního plánu
zařazena do zastavitelné plochy Z4,
která je určena pro plochu se
způsobem využití VL – plochy výroby
a skladování – lehký průmysl.
Připomínce se v této části vyhovuje.
Po konzultaci s určeným zastupitelem
a zpracovatelem nebude zastavitelná
plocha Z4 součástí návrhu územního
plánu pro jeho další projednávání.
Připomínce se nevyhovuje.

- žádost ze dne 28. 9. 2010 na
zařazení pozemku p. č. 431
v katastrálním území Křičeň do
zastavitelné plochy určené pro
bydlení byla přijata a v zadání
Územního plánu Křičeň (dále jen „ÚP
Křičeň“), které schválilo Zastupitelstvo
obce Křičeň dne 11. 10. 2010
usnesením č. 14/2010, byl mj.
obsažen požadavek na prověření
situování rozvoje bydlení do lokality
na severní a severovýchodní okraj
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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příslušenství.
Z této obce pochází moji rodiče ( otec byl
rodákem a matka tam celý život žije ) a já jsem
zde prožila celé mládí s pozdějším přáním se
do obce vrátit.
V té době jsem byla ujištěna starostku obce
paní Marii Kudrnovou, že to nebude problém,
ale může se tak stát jen cestou Návrhu
územního plánu pro Křičen, který bude
připravován.
Uvěřila jsem tomuto ujištění s tím , že vyčkám
na plánovanou změnu. Po jistém čase jsem se
dotázala
místostarostky
Ing.
Jaroslavy
Plačkové v jakém stavu je návrh plánu a zda
bude v tomto dokumentu vytvořen předpoklad
pro uvažovanou výstavbu a to alternativně i
pro výstavbu objektu sociálních služeb.
Jmenovaná kontaktovala Gegio, projektový
ateliér s.r.o. v Hradci Králové (dále ateliér) a
zde ověřovala stav věci. Bylo mi v emailové
poště sděleno, že to nebude problém, že s
ateliérem hovořila. I když byl můj záměr obcí
podporován , byl opomenut. Z tohoto důvodu
jsem požádala o jeho začlenění do návrhu
zpracovávaného Návrhu územního plánu
Křičen.
V té době atelier odpověděl obci ( dne
22.7,2015) - cituji:
……"část pozemku p.č. 431, bude součásti
navržené zastavitelné plochy Z1. Pro ni budou
v návrhu ÚP stanoveny podrobnější podmínky
využití, protože je veliká a bude nutno zajistit
přístupy do celé lokality"……

zastavěného území do prostoru
stávajících zahrad a přiléhajících
pozemků návrhem ÚP Křičeň;
Odůvodnění návrhu ÚP Křičeň
v kapitole f) uvádí, že z požadavků
zadání ÚP Křičeň na vymezení
zastavitelných
ploch
a
s tím
souvisejících požadavků na rozvoj
obce došlo k vymezení 3 nových
zastavitelných ploch pro bydlení ve
východní, západní a centrální části
obce Křičeň.
Lokalita
za
severním
okrajem
zastavěného území obce, jejíž
součástí je i předmětný pozemek,
nebyla vyhodnocena pro umístění
zastavitelné plochy určené k bydlení a
nebyla tedy zpracovatelem zahrnuta
do návrhu ÚP Křičeň předkládaného
k ani jednomu ze dvou projednání dle
§ 50 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním
řádu.
Vymezení zastavitelných ploch je
činností
odbornou,
vykonávanou
zpracovatelem splňujícím kvalifikační
požadavky. Tato činnost vychází ze
schváleného zadání a příslušných
právních předpisů a je řešena
v koordinaci s pořizovatelem a obcí,
pro kterou je územní plán pořizován.

Dne 17.9.2015 jsem navštívila atelier osobně a
zde mě bylo sděleno , že orném návrhu vědí a
že s doplněním do územního plánu nebude
problém a že pozemek cca 6 800 m2 mají
takto připravený. V té době jsem, jak uvádím
výše, alternativně uvažovala s výstavbou
domu sociálních služeb .
Následně jsem se několikrát obrátila na obec
Křičen se žádostí a sdělení stavu věci a vždy
jsem byla emailem ujištěna, že doplnění se
připravuje a že do konce roku 2016 bude
Návrh územního plánu Křičen , vč. mého
požadavku schválen. Když jsem měla možnost
seznámit se s návrhem, byla jsem velmi
překvapena, že můj požadavek nebyl vůbec
uvažován a pro takový postup jsem nenalezla
žádné rozumné vysvětlení. Výsledek naprosto
neodpovídá příslibům, ve kterých bylo
konstatováno, že schválení není problém.
Sama jsem vycházela z toho, že bonita půdy,
která by byla objektem zastavěna je 3 - 4, jde
o pozemek soukromý a jeho dislokace nijak
nebrání uvažované výstavbě. Ostatně to bylo
již uvedeno atelierem v emailu adresovaném
obci dne 22.7.2015 a potvrzeno při mé osobní
návštěvě 17. 9. 2015.
Jako rodačka z Křičeně, se dnes cítím
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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oklamána a kladu si otázku z jakého důvodu
byla jsem ujišťována o tom, že můj návrhu
bude do připravovaného Územního plánu
zařazen a dnes se tak nestalo.
V současné době požaduji, aby byl v Návrhu
územního plánu Křičen zahrnut i můj
požadavek, že část pozemku p.č. 431 (cca 6
800 m2) bude součástí zastavitelné plochy tak,
jak projektoval atelier a jak mě i dne 17.9.2015
ujistil.
Ráda se dostavím na osobní jednání k
uzavření této svým „procesem" a následně
výrokem politování hodné události. Jistě
pochopíte oprávněnost mého zklamaní.
S pozdravem
Příloha : 1 list
Ing. Vladimíra Černohorská
14.

Marie
Mojžišová,
Křičeň, Milan
Mojžiš, Křičeň
Připomínka
podaná dne 19.
07. 2016

Připomínka č. 7
Věc: Návrh územního plánu obce Křičen připomínky k plánu zastavění lokality Z1b a
Z6
Jsem majitelkou bytové jednotky v rodinném
domě č.p. 105 v Křičeni a nesouhlasím s částí
návrhu územního plánu a zejména se
zastavěním území "Z1b a Z6".
Jako důvod uvádím:
- zástavba má byt provedena na pozemcích
sloužících v současné době zemědělské
výrobě. Je s podivem, že se stále ukrajuje z
nové krajiny za účelem výstavby na úkor
proklamací o ochraně stávajícího půdního
fondu. Tyto pozemky by měly být zachovány
nikoliv znehodnocovány !
- téměř stálý zápach, ale i hluk z pouze několik
desítek metrů vzdáleného ZD, což je silně
obtěžující až nekonfortní pro bydlení. Tento
stav se bohužel s časem zhoršuje i přesto, že
byl opakovaně komunikován s vedením
družstva. Pokud se situace nezlepší bude
zaslána stížnost na starostu obce, potažmo
oprávněný úřad zabývající se hygienickými
normami pro bydlení.
- při tvorbě nového územního plánu nebyla
skutečnost se zápachem pravděpodobně
vůbec brána do úvahy, neboť je těžko
představitelné, že by se obyvatelé nových
domů smířili s tímto stavem.
- vznik nové komunikace - lokalita označená
jako "Z6" v návrhu územního plánu zvýší již
stávající hluk z užívané techniky v ZD.
Propojením uvažované cesty se stávajícími
komunikacemi III/3237 a III/3238 dojde zcela
jistě k zesílení provozu v této části obce.
Komunikace, nyní uvedena v návrhu UP jako
"komunikace pro zemědělskou obsluhu" bude
využívána jako průjezdová, spojující i pro
osobní i nákladní dopravu mezi obcemi
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Připomínce se částečně vyhovuje.

- návrh územního plánu předkládá
koncepci rozvoje obce. Rozvoj obce
je do budoucna orientován především
na udržitelné a vzájemně se
respektující spolupůsobení obytné
složky území se stále dominujícím
zemědělským podnikáním v celém
správním území obce. S tím souvisí
taktéž kvalitativní rozvoj z hlediska
zlepšení životních podmínek v obci.
Územním
plánem
je navrženo
přiměřené množství ploch pro bydlení
s cílem podpory stabilizace počtu
obyvatel obce;
koordinační
výkres
návrhu
územního
plánu
obsahuje
nevyhlášené
pásmo
hygienické
ochrany
zemědělského
areálu.
Zpracovatel územního plánu po
dohodě s určeným zastupitelem obce
a
pořizovatelem
upraví
návrh
územního plánu tak, aby v tomto
pásmu nebyly umístěny zastavitelné
plochy určené pro bydlení, tj. dojde i
přes
nezávaznost
tohoto
hygienického limitu k redukci výměry
zastavitelné plochy Z1b, která je
určena pro plochy smíšené obytné –
venkovské (SV);
zpracovatel
prověří
způsob
dopravního řešení východního okraje
správního území obce Křičeň tak, aby
byly splněny legislativní podmínky
dopravního napojení ploch bydlení a
rekreace a zároveň prověří způsob
dopravního
napojení
stávajícího
zemědělského areálu mimo obytné
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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Rohoznice, Křičen, Dolany atd.

území.

- z výše uvedených důvodů žádám přehodnotit
současný návrh projektu UP Křičen a tím
zabránit zhoršení kvality bydlení stávajících
obyvatelů obce.
V Křičeni 18. 7. 2016

15.

Bc. Pavel
Čečetka, Křičeň,
Mgr. Zuzana
Buberová,
Křičeň
Připomínka
podaná dne 19.
07. 2016

Marie Mojžišová
Milan Mojžiš
Připomínka č. 8

Připomínce se částečně vyhovuje.

Připomínky k návrhu územního plánu obce
Křičen
Záměr zastavění „Z1b" - lokalita pro bydlení a
„Z6" - komunikace pro zemědělskou techniku
je v přímém konfliktu s ochranou obyvatel před
zdravotními riziky a narušení kvality prostředí
hlukem, prachem a škodlivými látkami v
ovzduší.
ODŮVODNĚNÍ:
Bydlíme v Křičení č.p. 105 na parcele 71/13.
Opakovaně jsme formou připomínek a
upozornění (ne stížností) informovali vedení
ZD Křičen, o intenzivním a dlouhodobém
zápachu (kejda, siláž apod.) vycházejícím z
místního ZD i přesto, že dům je odcloněn cca
100m hustým porostem sadů. Jelikož
pocházíme z rodin, které hospodaří se skotem,
jsou naše nároky na čisté ovzduší značně
tolerantní. V návrhu projektu UP se ale stává
konfliktní vytyčení oblasti „Z1b" pro potřeby
nového bydlení. Nedokážeme si představit, že
obyvatelé této lokality budou k tomuto zápachu
imunní a nebude v budoucnu v tomto směru
docházek ke střetu. Je nutné už nyní zohlednit
připravovanou novelu zákona o ovzduší
(měření zápachu). Intenzitu zápachu umocňuje
skutečnost, že ZD se nachází na severní
straně vytyčeného území „Z1b", přičemž v
České
republice
převládá
severní
a
severozápadní
proudění
větru
(Český
hydrometeorologický ústav).
Z map (ještě z roku 2009 ) je patrné tzv.
ochranné pásmo bývalého JZD, které mělo
svůj význam a logiku. Plánované odclonění
zelení od okolních zdrojů pachu a hluku je v
této lokalitě ze zkušeností neúčinné.
Realizace účelové komunikace uvedené jako
„Z6" spojující silnici III/3237 a III/3238 bude
pouze dublovat pozemek 71/15, který k účelu
spojení uvedených komunikaci a přístupu na
stávající parcely už slouží. Protože je v návrhu
UP výlučně uvedeno „komunikace pro
zemědělskou obsluhu", bude nutné doložit
nepřekročení hygienických limitů hluku pro
stávající a novou zástavbu. Pro průjezd
zemědělské techniky navrhujeme upřednostnit
obnovení některé z historických cest mezi
komunikacemi III/3237 a III/3238.
U lokality „Z2" - lokalita pro bydlení je v návrhu
UP u novostaveb uvedeno nutné zachování
výškové hladiny okolní zástavby nezamezující

REGIO, projektový ateliér s.r.o.

- u zastavitelné plochy Z1b, která je
určena pro plochy smíšené obytné –
venkovské (SV), dojde ke snížení její
výměry,
a
to
dle
hranice
nevyhlášeného pásma hygienické
ochrany zemědělského areálu. Tento
nezávazný hygienický limit je součástí
koordinačního
výkresu
návrhu
územního plánu;

- předmětná komunikace na části
pozemku p. č. 71/15 v katastrálním
území Křičeň nesplňuje požadavky
stavebního zákona a předmětný
pozemek
je
veden
v katastru
nemovitostí pod způsobem ochrany
jako zemědělský půdní fond;
- i s ohledem na obsah dalších
obdržených
připomínek
v rámci
opakovaného
projednání
návrhu
územního plánu prověří zpracovatel
způsob
dopravního
řešení
východního okraje správního území
obce Křičeň tak, aby byly splněny
legislativní podmínky dopravního
napojení ploch bydlení a rekreace a
zároveň prověří způsob dopravního
napojení stávajícího zemědělského
areálu mimo obytné území;
- podmínky prostorového uspořádání
zastavitelné plochy Z1b budou
sjednoceny
s podmínkami
prostorového uspořádání, které byly
navrženy pro zastavitelnou plochu Z2.
U zastavitelné plochy Z1b dojde ke
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dálkovým pohledům podmíněno max. 1NP +
podkroví a podmínka zpracování územní
studie a vytvoření koncepce organizace
lokality. V zájmu zachování rovných podmínek
požadujeme, aby tyto charakteristiky byly
aplikovány také pro plánovanou lokalitu „Z1b",
protože jakoukoliv výstavbou v této lokalitě se
zamezí dálkovým pohledům na dominanty
území stávajícím obydlím, což je v přímém
rozporu
s
požadavky
na
ochranu
architektonických hodnot v území. Bez
uvedení uspořádání k případné výstavbě a
určení výškových limitů se lokalita „Z1b", stává
konfliktní ke stávající zástavbě.

snížení její výměry (viz výše ve
vyhodnocení
této
připomínky).
Vzhledem k několikanásobně nižší
výměře
a
předpokládanému
nekonfliktnímu
řešení
vybraných
urbanistických
problémů
(např.
uspořádání
zástavby,
dopravní
řešení,
umístění
technické
infrastruktury atd.) zastavitelné plochy
Z1b oproti zastavitelné ploše Z2 není
nutné pro rozhodování v zastavitelné
ploše
Z1b
stanovit
podmínku
zpracování územní studie.

V návrhu UP pro obec Křičen pro potřeby
bydlení je zcela opomenuta lokalita mezi
fotbalovým hřištěm a cestou vedoucí ke
hřbitovu.
V Křičeni dne 14. 7. 2016
Bc. Pavel Čečetka
Mgr. Zuzana Buberová
16.

Hazuková
Zdeňka, Staré
Hradiště,
Hazuka Tomáš,
Staré Hradiště,
Fiala Jan,
Křičeň, Fialová
Jozefa, Křičeň,
Pikl František,
Křičeň,
Jedličková,
Křičeň,
Panchártek Mir.,
Křičeň, Plaček
Petr, Křičeň,
Loskot Jan,
Křičeň,
Jedličková
Gabriela, Křičeň
Připomínka
podaná dne 20.
07. 2016

Připomínka č. 9

Připomínce se částečně vyhovuje.

1/ Záměr zastavení lokality Zl b

- u zastavitelné plochy Z1b, která je
určena pro plochy smíšené obytné –
venkovské (SV), dojde ke snížení její
výměry,
a
to
dle
hranice
nevyhlášeného pásma hygienické
ochrany zemědělského areálu. Tento
nezávazný hygienický limit je součástí
koordinačního
výkresu
návrhu
územního plánu;

Vzhledem k blízkosti areálu ZD , kde se
chovají zvířata, skladuje krmení atd. vychází z
areálu intenzivní zápach .
Také sezónní provoz sušky zemědělských
plodin asi také nebude v souladu s ochranou
obyvatel před zdravotními riziky a narušení
kvality prostředí hlukem , prachem a
škodlivými látkami v ovzduší.
2/ Účelová komunikace Z 6 spojnice silnice
III/3237 a III/3238
V návrhu UP je výlučně uvedeno , že se jedná
o komunikaci pro zemědělskou obsluhu.
Vzhledem k výškovému převýšení mezi výše
uvedenými komunikacemi máme vážné
pochybnosti, že budou splněny hygienické
limity hluku pro stávající a navrhovanou novou
zástavbou. / Plně naložená Tatra s vlekem v
tom stoupání hravě překročí 100 dB /
Z výše uvedených připomínek je zřejmé , že
dojde k narušení domovní pohody

- posouzení souladu provozování
zemědělských
zařízení s platnou
legislativou není v kompetenci orgánů
činných v rámci procesu pořizování
Územního plánu Křičeň;
- ve východním okraji správního
území obce Křičeň zpracovatel ověří
způsob dopravního řešení tak, aby
byly splněny legislativní podmínky
dopravního napojení ploch bydlení a
rekreace a zároveň prověří způsob
dopravního
napojení
stávajícího
zemědělského areálu mimo obytné
území.

V Křičení 18.7. 2016

17.
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Agrodružstvo
Klas, Křičeň
102, Staré
Ždánice, 533 44
č. j.:

Hazuková Zdenka
Hazuka Tomáš
Fiala Jan
Fialová Jozefa
Pikl František
Jedličková
Panchártek Mir.
Plaček Petr
Loskot Jan
Jedličková Gabriela
Připomínka č. 10
Věc: Připomínky k územnímu plánu obce
Křičen

Připomínce se částečně vyhovuje.
- u zastavitelné plochy Z1b, která je
určena pro plochy smíšené obytné –
REGIO, projektový ateliér s.r.o.

Územní plán Křičeň
104/Př/2016 ze
dne 18. 07.
2016, doručeno
dne 19. 07.
2016

Naše družstvo významnou měrou se podílí na
hospodářské činnosti v obci Křičen. V areálu
zemědělského střediska je ustájovací kapacita
600 VDJ / velkých dobytčích jednotek/ skotu v
celkovém počtu cca 1450 ks zvířat, skladování
a zpracování obilovin a uskladnění pícnin.
Současné připomínky obyvatel z části obce
jihovýchodně od střediska jsou evidovány na
kvalitu ovzduší! Proto doporučujeme zvážit
případnou výstavbu v této lokalitě s označením
v hlavním výkresu jako Z 4 a Z 15 s ohledem
na budoucí možné problémy z hlediska
společného soužití a případných stížností ze
strany obyvatel v této lokalitě..
Plně podporujeme vybudování spojovací
silnice mezi zemědělským střediskem a silnicí
Křičen - Dolany s využitím pro dopravu i
těžkými nákladními auty a traktory, za účelem
omezení provozu v centrální části obce.
Jako
obhospodařovatelé
a
nájemci
připomínáme obecnou ochranu zemědělského
půdního fondu s ohledem na bonitní zatřídění
pozemků pro budoucí vynětí ze zemědělského
půdního fondu.
S přátelským pozdravem
Ing. Ladislav Štěpánek
Předseda představenstva

REGIO, projektový ateliér s.r.o.

venkovské (SV), dojde ke snížení její
výměry,
a
to
dle
hranice
nevyhlášeného pásma hygienické
ochrany zemědělského areálu. Tento
nezávazný hygienický limit je součástí
koordinačního
výkresu
návrhu
územního plánu;
- ve východním okraji správního
území obce Křičeň zpracovatel ověří
způsob dopravního řešení tak, aby
byly splněny legislativní podmínky
dopravního napojení ploch bydlení a
rekreace a zároveň prověří způsob
dopravního
napojení
stávajícího
zemědělského areálu mimo obytné
území;
- k záborům ZPF se jako dotčený
orgán dle § 4 odst. 2 písm. b) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů a dle § 17a písm.
a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákona o OZPF“), vyjadřuje Krajský
úřad Pardubického kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství,
orgán
ochrany
zemědělského
půdního fondu, a to základě § 5 odst.
2 zákona o OZPF.
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Územní plán Křičeň

POUČENÍ:
Proti Územnímu plánu Křičeň vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

..................................................
Petr Čičko
starosta obce

..................................................
Ing. Jaroslava Plačková
místostarostka obce

ÚČINNOST:
Toto opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 8. 10. 2019 (§ 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění).
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