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1.  DĤvody pro poĜízení XVIIa. zmČny Územního plánu mČsta Pardubice 
 
MČsto Pardubice má územní plán, kter# byl schválen 4. záĜí roku 2001. Od této doby byly schvále-
ny I., II., III., IV., V.,VI., VII., VII.A ,  VIII., IX., X. a XII. zmČny územního plánu, které v pĜevá!né 
míĜe upravovaly funkþní vyu!ití ploch v jednotliv#ch lokalitách na území mČsta, vyjma VI. zmČny, 
která Ĝe"ila koncepþní dopravní Ĝe"ení mČsta.  

Dne 26.6.2012 bylo Zastupitelstvem mČsta Pardubic schváleno usnesením þ. 888/2012 poĜízení 
XVII. zmČny ÚPmP. Dne 11.12.2012 bylo Zastupitelstvem mČsta Pardubic schváleno usnesení þ. 
1120/Z o vynČtí zmČny územního plánu na pozemcích p.þ. 507/2 a 507/3 k.ú. Pardubice ze XVII. 
zmČny ÚPmP a její schválení jako XVIIa. zmČny. PĜedmČtem XVIIa. zmČny je provČĜení zmČny 
funkþního vyu!ití pozemkĤ 507/2 a 507/3 k.ú. Pardubice z funkce zeleĖ rekreaþní na funkþní vyu!i-
tí bydlení pĜedmČstské. 

Vymezení území 

Správní území Statutárního mČsta Pardubice je vymezeno souborem katastrálních území: Pardu-
bice, ýerná za Bory, Dra!kovice, Drozdice, Hostovice, Lány na DĤlku, MnČtice, Nemo"ice, Nové 
Jesenþany, Ohrazenice, Opoþínek, Pardubiþky, Popkovice, Rosice nad Labem, Semtín, Staré ýi-
vice, Staroþensko, Studánka, Svítkov a Trnová. ZámČr XVIIa. zmČny územního plánu tak, jak jej 
schválilo dne 26.6.2012 Zastupitelstvo mČsta Pardubic se dot#ká pouze katastrálního území Par-
dubice. 
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2.  Po!adavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádĜené zejména v cílech zlep-
"ování dosavadního stavu, vþetnČ rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, 
v po!adavcích na zmČnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuĜe a dostupnosti 
veĜejné infrastruktury 
 
ZmČna t#kající se pouze pozemkĤ 507/2 a 507/3 k.ú. Pardubice provČĜí rozvoj ploch pro bydlení 
v dané lokalitČ s ohledem na nadĜazenou územnČ plánovací dokumentaci. Politika územního roz-
voje ýeské republiky zahrnuje území v rozvojové oblasti OB4 – Rozvojová oblast Hradec Králové-
Pardubice. Mezi republikové priority dot#kající se XVIIa. zmČny územního plánu patĜí podpora po-
lycentrického v#voje sídelní struktury, hospodárné vyu!ívání zastavČného území a zaji"tČní ochra-
ny nezastavČného území (zejména zemČdČlské a lesní pĤdy), úþelné vyu!ívání a uspoĜádání 
území úsporné v nárocích na veĜejné rozpoþty na dopravu a energie. 
 

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje pak stanovují vyvá!enost a udr!itelnost rozvoje úze-
mí kraje sledovat jako základní po!adavek pĜi zpracování územních studií, územních a regulaþních 
plánĤ a pĜi rozhodování o zmČnách vyu!ití území. V péþi o pĜírodní, kulturní a civilizaþní hodnoty 
území pak ukládají zachování a citlivé doplnČní v#razu sídel tj. nenaru"ovat cenné mČstské a ven-
kovské urbanistické struktury a architektonické i pĜírodní dominanty nevhodnou zástavbou, ome-
zení fragmentace krajiny, efektivní vyu!ívání zastavČného území a zachování celistvosti sídel, pre-
ference rekonstrukcí a pĜestaveb pĜed v#stavbou ve volné krajinČ. ZÚR stanovují zásady pro plá-
nování zmČn v území a rozhodování o nich, m.j. zastavitelné plochy mimo zastavČná území obcí 
navrhovat v nezbytnČ nutné míĜe pĜi zohlednČní krajinn#ch hodnot území, zvy"ovat pestrost krajiny 
zejména obnovou a doplĖováním doprovodné zelenČ podél komunikací a rozpt#lené zelenČ (soli-
téry, remízky apod.); zvy"ovat prostupnost krajiny obnovou cestní sítČ. 

 

Z územnČ analytick#ch podkladĤ vypl#vají pro XVIIa. zmČnu územního plánu dle SWOT anal#zy 
dal"í po!adavky. Za hrozbu jsou pova!ovány tlaky na zástavbu v"ech voln#ch ploch ve mČstech 
bez Ĝe"ení "ir"ích vazeb, stále vČt"í tlak na zábory zemČdČlské pĤdy a volné krajiny z dĤvodu v#-
stavby, ne!ádoucí proces suburbanizace, estetické devastace krajinného rázu, zhor"ování pro-
stupnosti volné krajiny. Slabou stránkou je oznaþena sní!ená hodnota krajinného rázu, podprĤ-
mČrn# podíl zvlá"tČ chránČn#ch území, málo ekologicky stabilních ploch, sní!ená biodiverzita, in-
tenzívní zemČdČlská krajina s minimálním podílem zelenČ, roz"iĜování zastavČn#ch a zastavitel-
n#ch území na úkor zemČdČlské pĤdy a volné krajiny, zasahování do nejcennČj"ích zbytkĤ pĜírod-
ního prostĜedí – Ĝíþních niv. Tlak na zábor nezastavČn#ch i nezastaviteln#ch ploch (zemČdČlské, 
lesní pĤdy a zbytkĤ pĜírodnČ hodnotn#ch území) pro potĜeby dopravních, prĤmyslov#ch staveb a 
zaĜízení pro obþanskou vybavenost a bydlení je stále znaþn#. Ráz polabské krajiny, která rychle 
ztrácí vysokou zeleĖ, je nutno zachovat. Znaþn# v#znam zde má vybudování a propojení funkþní 
sítČ prvkĤ ÚSES (územního systému ekologické stability).  

Technická infrastruktura v území je na velmi dobré úrovní, zásobování vodou a energiemi je spo-
lehlivé a nemá zásadní problémy. Silnou stránkou správního obvodu ORP Pardubice je jeho stabi-
lita sociální a ekonomická, kterou prozatím v#raznČ neohro!ují nČkteré nové negativnČ se projevu-
jící tendence spojené s rĤstem ekonomick#ch aktivit a s po!adavky na bydlení. VnitĜními problémy 
obvodu jsou pĜedev"ím tendence, které není mo!né s hlediska udr!itelného rozvoje území dlouho-
dobČ akceptovat: pomČrnČ rozsáhl# suburbanizaþní proces soustĜedČn# zejména do okraje mČst.  
Je vhodné vyu!ít specifick#ch kvalit území – kulturních památek a dal"ích architektonick#ch hod-
not, fenoménu Ĝek a jejich niv v sídlech i mimo nČ, þetn#ch vodních ploch a pĜírodních prvkĤ krajiny 
vþetnČ rozvoje v tomto regionu tradiþního jezdectví, cyklistiky nebo agroturistiky. Tyto cíle mohou 
b#t negativnČ ovlivnČny tlaky na nevhodné vyu!ití území, které pĜiná"í pouze krátkodob# ekono-
mick# efekt, a které sni!ují nebo zcela vyluþují plné vyu!ití historicky vznikl#ch hodnot území. Nové 
rozvojové plochy musí b#t zaþlenČny do okolní krajiny, s dĤrazem na Ĝe"ení hranice zastavitelného 
a nezastavitelného území. V#sledky územnČ analytick#ch podkladĤ budou pĜi návrhu XVIIa. zmČny 
zohlednČny a pĜípadnČ zapracovány do návrhu územního plánu. 
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Daná lokalita se nachází na rozhraní zastavČn#ch ploch pro bydlení a funkþní plochy zelenČ rekre-
aþní, v sousedství mČstského parku slou!ícího pro volnoþasovou aktivitu obþanĤ mČsta. PĜi návr-
hu zastavitelné plochy bude zohlednČna anal#za zastavČn#ch a zastaviteln#ch ploch zpracovaná 
Odborem hlavního architekta v kvČtnu 2010. Nové roz"íĜení zastavitelné plochy bude ĜádnČ odĤ-
vodnČno projektantem, a to jak s ohledem na tuto anal#zu, tak s ohledem na § 53 odst. 5 písm.f) a 
§ 55 odst. 4 stavebního zákona. PĜi orientování nov#ch obytn#ch ploch do území je nezbytné 
chránit dochované hodnoty pĜírodní, historické a civilizaþní a tyto hodnoty návrhem podporovat. Je 
nutné respektovat území plo"né památkové ochrany – MPR, OP MPR, NKP, OP NKP popĜ. dal"í 
architektonicky cenné soubory v blízkosti lokality, které sice nejsou zapsané v ÚSKP ýR, ale v#-
znamnou mČrou se podílejí na historické struktuĜe sídla. Nedílnou souþástí MPR a jejího OP je i 
pĜírodní rámec mČsta, v nČm! se daná lokalita nachází. PĜi vymezení plochy budou zohlednČny 
pĜirozené územní prvky – pĜírodní prvky, cestní síĢ, hodnotná urbanistická struktura, charakter 
území, podmínky jeho dopravní dostupnosti apod. Bude vymezena hranice mezi urbanizovan#m 
územím a volnou (pĜírodní) krajinou, v pĜípadČ potĜeby budou navr!ena opatĜení ke zkvalitnČní 
pĜechodu obrazu sídla v krajinČ a krajinného rázu. Souþasné vymezení územního systému ekolo-
gické stability, navr!ené v rámci stávajícího územního plánu, nebude návrhem zmČny dotþeno. 

Bude provedena aktualizace zastavČného území v souladu s § 189 odst. 1 stavebního 
zákona. 

 

 
3.  Po!adavky na vymezení ploch a koridorĤ územních rezerv a na stanovení jejich vyu!ití, 
které je nutno provČĜit 
 
Vymezení ploch a koridorĤ územních rezerv se v rámci XVIIa. zmČny ÚPmP nepĜedpokládá. 

 
 
4.  Po!adavky na provČĜení vymezení veĜejnČ prospČ"n#ch staveb, veĜejnČ prospČ"n#ch 
opatĜení a asanací, pro které bude mo!né uplatnit vyvlastnČní nebo pĜedkupní právo 
  
NepĜedpokládá se po!adavek na vymezení veĜejnČ prospČ"né stavby, opatĜení þi asanace. 
Pokud návrh XVIIa. zmČny vyvolá v rámci koncepþního Ĝe"ení potĜebu k umístČní v#"e uveden#ch 
zásahĤ, zpracovatel pĜípadnČ navrhne veĜejnČ prospČ"né stavby, opatĜení, asanace a vymezí pro 
nČ potĜebné plochy. Asanace budou podrobnČ specifikovány a zdĤvodnČny. 

 
 
 

5.  Po!adavky na provČĜení vymezení ploch a koridorĤ, ve kter#ch bude rozhodování o 
zmČnách v území podmínČno vydáním regulaþního plánu, zpracováním územní studie nebo 
uzavĜením dohody o parcelaci  
 

Vymezení ploch a koridorĤ, ve kter#ch bude rozhodování o zmČnách v území podmínČno vydáním 
regulaþního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavĜením dohody o parcelaci se vzhledem 
k rozsahu zmČny nepĜedpokládá.  

 
6.  PĜípadn# po!adavek na zpracování variant Ĝe"ení 
 
XVIIa. zmČna územního plánu bude zpracována v etapách návrh a vydání územního plánu. Vari-
antní návrh XVIIa.zmČny vzhledem k rozsahu lokality nebude zpracováván, zpracování variant se 
nepĜedpokládá. 
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7.  Po!adavky na uspoĜádání obsahu návrhu územního plánu a na uspoĜádání obsahu jeho 
odĤvodnČní vþetnČ mČĜítek v#kresu a poþtu vyhotovení 
 
Textová a grafická þást územního plánu bude zpracována v souladu s aktuální metodikou „MINIS - 
Minimální standard pro digitální zpracování územních plánĤ v GIS“ vydanou Pardubick#m krajem 
v 04/2010 a v souladu s platn#mi právními pĜedpisy v ti"tČné a digitální podobČ. 
 
Textová þást  
Bude zpracována  v potĜebném rozsahu dle vyhl. þ. 500/2006 Sb.  
V#kresová þást bude zpracována  v potĜebném rozsahu dle vyhl. þ. 500/2006 Sb., bude obsaho-
vat: 

� V!kres základního þlenČní území 1 : 5 000 
� Hlavní v!kres 1 : 5 000  
� V pĜípadČ potĜeby V!kres veĜejnČ prospČ"n!ch staveb, opatĜení a asanací 1 : 5 000 

 
OdĤvodnČní 
Textová þást 
Bude zpracována  v potĜebném rozsahu dle vyhl. þ. 500/2006 Sb.  
V#kresová þást  

� Koordinaþní v!kres 1 : 5 000 
� V!kres "ir"ích vztahĤ 1 : 50 000 
� V!kres pĜedpokládan!ch záborĤ pĤdních fondĤ 1 : 5 000 

 
Digitální forma pĜedání dokumentace 
V#kresová þást - standardní vektorové datové vrstvy (v GIS) 
Textová þást (formáty DOC, XLS, PDF) 
 
Formát v#stupĤ 

� digitální zpracování splní po#adavky Minimálního standardu pro digitální zpracování územ-
ních plánĤ v GIS, verze 2.2, duben 2010 (MINIS) 

� odevzdaná data budou topologicky správné digitální vektorové vrstvy s popisn!mi atributy 
v souĜadnicovém systému S-JTSK. 

� Po#adavky na formát: formát SHP: pĜi odevzdání ve formátu SHP musí b!t pĜipojeny sou-
bory DBF dle zásad ESRI 

 
Poþet vyhotovení 
Dokumentace územního plánu bude pĜedána ve dvou v#tiscích návrhu pro spoleþné jednání, ve 
dvou v#tiscích po pĜípadné úpravČ pro Ĝízení o územním plánu a ve þtyĜech v#tiscích návrhu 
v þistopise, v!dy s podklady umo!Ėujícími vystavení úplné dokumentace na portálu mČsta. 
 
Právní stav 
Dokumentace právního stavu bude odevzdána ve þtyĜech v#tiscích v souladu s § 55 odst. 5 sta-
vebního zákona s odkazem na §189 odst. 1 stavebního zákona.  
 
 
 
8.  Po!adavky na vyhodnocení pĜedpokládan#ch vlivĤ XVIIa. zmČny ÚPmP na udr!iteln# 
rozvoj území 
 
Krajsk# úĜad Pardubického kraje, jako dotþen# orgán ve smyslu ust. § 47 zákona þ. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním Ĝádu posoudil podle ustanovení § 10i zákona þ. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivĤ na !ivotní prostĜedí a o zmČnČ nČkter#ch souvisejících zákonĤ (zákon o posu-
zování vlivĤ na !ivotní prostĜedí) v platném znČní a kritérií uveden#ch v pĜíloze þ. 8 tohoto zákona 
pĜedlo!en# návrh zadání územnČ plánovací dokumentace „Návrh zadání územního plánu KostČni-
ce“ a do"el k následujícímu závČru: k  „Návrhu zadání XVIIa. ZmČny územního plánu mČsta Par-
dubic“ není nutno zpracovat vyhodnocení vlivĤ na !ivotní prostĜedí.     



NÁVRH ZADÁNÍ XVIIa. ZMċNY ÚZEMNÍHO PLÁNU MċSTA PARDUBICE                                          PĜíloha þ. 2 
VYHODNOCENÍ ZADÁNÍ   
ýR - Státní energetická inspekce, 

Wonkova 1143, 50002 Hradec 
Králové 

ý.j. 626/13/52.104/!t ze dne 22.2.2013 

Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Královéhradeck" a Pardubick" kraj jako 
dotþen" správní úĜad ve smyslu § 94 odst. 3 zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 
v"konu státní správy v energetick"ch odvČtvích a o zmČnČ nČkter"ch zákonĤ, ve znČní pozdČj#ích 
pĜedpisĤ a podle § 13 odst. 3 zákona þ. 406/2000 Sb., o hospodaĜení energií, v platném znČní ve 
spojení s § 47 zákona þ. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon), 
ve znČní pozdČj#ích pĜedpisĤ sdČlujeme, $e s návrhem ÚPM souhlasí. 
OdĤvodnČní: 
Návrh ÚPO respektuje po$adavky PÚR a ZÚR Pardubického kraje. ZmČna se t"ká funkþního 
vyu$ití pozemkĤ 507/2 a 507/3 v k.ú. Pardubice. V zásobování energiemi nejsou zásadní 
problémy. 
PĜi zapracování po$adavkĤ na Ĝe#ení technické infrastruktury je nutno stanovit ochranná pásma 
v#ech stávajících a novČ uva$ovan"ch energetick"ch zaĜízení (vedení a technologická zaĜízení 
elektro a plyn). 

Nevyvolá úpravu zadání XVIIa. zmČny 
územního plánu 
 

Hasiþsk" záchrann" sbor Pardubického 
kraje, Teplého 1526, 530 02 
Pardubice  

HSPA- 46-58/2013-Sh ze dne 6.3.2013 

Na základČ provedeného posouzení Hasiþsk" záchrann" sbor Pardubického kraje vydává 
souhlasné stanovisko s podmínkami: 
z hlediska po!ární ochrany: 
- pro plochy urþené k zástavbČ budou urþeny odpovídající zdroje vody pro ha#ení po$áru v 
souladu s po$adavky §29 odst. 1, písm. k) zákona þ. 133/1985 Sb., ve znČní pozdČj#ích pĜedpisĤ 
z hlediska ochrany obyvatelstva: 
- ve smyslu §20 vyhl. þ. 380/2002 Sb., k pĜípravČ a provádČní úkolĤ ochrany obyvatelstva 
zapracovat do textové þásti návrhu zadání XVIIa. zmČny územního plánu po$adavky z hlediska 
civilní ochrany 

-po$adavky zabezpeþení po$ární 
ochrany  i civilní ochrany jsou mimo 
rozsah Ĝe#ené zmČny, nevyvolá úpravu 
zadání XVIIa. zmČny 
 

Krajská hygienická stanice, Klá#terní 54, 
530 03 Pardubice 

ý.j. KHSPA 01782/2013úHOK – Pce ze 
dne 18.2.2013 

S projednáním „návrhu zadání XVIIa. zmČny územního plánu mČsta Pardubic“ 
s o u h l a s í. 
PĜedmČtem návrhu zadání XVIIa. zmČny územního plánu mČsta Pardubic je zmČna funkþního 
vyu$ití na p.p.þ. 507/2 a 507/3 v k.ú. Pardubice, z funkce zeleĖ rekreaþní na funkþní vyu$ití bydlení 
pĜedmČstské. Zájmová lokalita je situována v blízkosti mČstského parku a vodní plochy  ýiþák. 
ZmČna provČĜí rozvoj ploch pro bydlení v dané lokalitČ s ohledem na nadĜazenou územnČ 
plánovací dokumentaci.  

Nevyvolá úpravu zadání XVIIa. zmČny 

Krajská veterinární správa, Husova 1747, 
530 03 Pardubice 

- bez vyjádĜení 
 

�
Krajsk" úĜad, Komenského nám. 125, 

532 11 Pardubice 
- odbor #kolství, kultury a 

tČlov"chovy 
 

- bez vyjádĜení  

Krajsk" úĜad, Komenského nám. 125, 
532 11 Pardubice 

- bez vyjádĜení 
 

�



- odbor dopravy a silniþního hospodáĜství  
Krajsk" úĜad, Komenského nám. 125, 

532 11 Pardubice 
- odbor $ivotního prostĜedí a 

zemČdČlství 
ý.j. 9798/2013/O%PZ/Le ze dne 
13.2.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VyjádĜení .j. KrÚ8341/2013/O%PZ/PI ze 
dne 12.3.2013 

V pĜedmČtné vČci vydává Krajsk" úĜad Pardubického kraje jako orgán pĜíslu#n" dle ustanovení § 
77a odst. 4 písm. n) zákona toto stanovisko: 
PĜedlo$ená koncepce nemĤ!e mít v"znamn" vliv na vymezené ptaþí oblasti ani na evropsky 
v"znamné lokality. 
OdĤvodnČní: 
PĜedmČtem koncepce je návrh zadání XVIIa. zmČny územního plánu mČsta Pardubice zpracovan" 
v lednu 2013. ěe#ené území provČĜí rozvoj ploch pro bydlení a t"ká se pouze pozemkĤ p. þ. 507/2 
a 507/3 k. ú. Pardubice. Pozemky jsou situovány na rozhraní zastavČn"ch ploch pro bydlení a 
funkþní plochy zelenČ rekreaþní, v sousedství mČstského parku slou$ícího pro volnoþasovou 
aktivitu obþanĤ mČsta. 
Uveden" zámČr koncepce je pouze pĜedbČ$n", slou$í pro provČĜení a projednání zámČru v zadání 
územního plánu. Území dotþené koncepcí není v blízkosti $ádné ptaþí oblasti ani evropsky 
v"znamné lokality. 
Krajsk" úĜad Pardubického kraje posoudil pĜedmČt koncepce a zva$ované rozvojové plochy 
Ĝe#ené v návrhu zadání zmČny þ. XVIIa. územního plánu a dospČl k závČru, $e v"#e uvedená 
koncepce nemĤ$e mít v"znamn" vliv na vymezené ptaþí oblasti ani na evropsky v"znamné 
lokality, jak ve svém stanovisku uvádí. 
Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska, vyjádĜení þi rozhodnutí, vydávaná podle ustanovení 
jin"ch paragrafĤ zákona þ. 114/1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny, nebo jin"ch zákonĤ.  
 
Orgán ochrany ovzdu#í (zpracovatel Ing. Pinkas) 
Podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. w) zákona þ. 86/2002 Sb., o ochranČ ovzdu#í a o zmČnČ 
nČkter"ch dal#ích zákonĤ v platném znČní a souvisejících pĜedpisĤ nejsou z hledisek zájmĤ 
sledovan"ch orgánem ochrany ovzdu#í Krajského úĜadu Pardubického kraje k pĜedlo$enému 
návrhu územnČ plánovací dokumentace $ádné dal#í po$adavky nad rámec po$adavkĤ 
vypl"vajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a územnČ analytick"ch podkladĤ. 
Orgán ochrany pĜírody (zpracovatel vyjádĜení Mgr. Radka Plívová) 
Z hlediska zvlá#tČ chránČn"ch území, pĜírodních parkĤ a regionálního územního systému 
ekologické stability (dále ÚSES), které jsou v kompetenci Krajského úĜadu Pardubického kraje, 
orgánu ochrany pĜírody a krajiny, nemáme pĜipomínek. 
Orgán ochrany zemČdČlského pĤdního fondu (zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.) 
K vyjádĜení podle § 5 odst. 2 zákona þ. 334/1992 Sb., o ochranČ zemČdČlského pĤdního fondu, v 
platném znČní, je v tomto pĜípadČ kompetentní M%P. 
Orgán státní správy lesĤ (zpracovatel vyjádĜení Ing. J. Klapková) 
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona þ. 289/1995 Sb., o lesích a o zmČnČ a doplnČní 
nČkter"ch zákonĤ, ve znČní pozdČj#ích pĜedpisĤ, nemáme jako orgán státní správy lesĤ Krajského 
úĜadu Pardubického kraje k textu návrhu zadání zmČny þ. XVIIa. územního plánu mČsta Pardubice 
pĜipomínky – z návrhu umístČní nov"ch rozvojov"ch lokalit nevypl"vá dotþení pozemkĤ urþen"ch 
k plnČní funkcí lesa. 
Orgán posuzování vlivĤ na !ivotní prostĜedí (zpracovatel Ing. Lucie Stará) 
Krajsk" úĜad Pardubického kraje, jako dotþen" orgán ve smyslu ust. § 47 zákona þ. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním Ĝádu posoudil podle ustanovení § 10i zákona þ. 100/2001 Sb., 

Toto stanovisko bude uvedeno v návrhu 
zadání XVIIa. zmČny ÚPmP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toto vyjádĜení je zapracováno do 
návrhu zadání XVIIa. zmČny ÚPmP 



o posuzování vlivĤ na $ivotní prostĜedí a o zmČnČ nČkter"ch souvisejících zákonĤ (zákon o 
posuzování vlivĤ na $ivotní prostĜedí) v platném znČní a kritérií uveden"ch v pĜíloze þ. 8 tohoto 
zákona pĜedlo$en" návrh zadání územnČ plánovací dokumentace „Návrh zadání územního plánu 
KostČnice“ a do#el k následujícímu závČru: k  „Návrhu zadání XVIIa. ZmČny územního plánu 
mČsta Pardubic“ není nutno zpracovat vyhodnocení vlivĤ na $ivotní prostĜedí. 
OdĤvodnČní: 
PĜedlo$en" návrh zadání byl posouzen na základČ kritérií uveden"ch v pĜíloze þ. 8 zákona a 
nebyla shledána nutnost komplexního posouzení vlivĤ na $ivotní prostĜedí. Zájmy ochrany 
$ivotního prostĜedí a veĜejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvlá#tních právních 
pĜedpisĤ. Navrhované cíle zmČny územního plánu, zejména funkþní vyu$ití ploch nesmČĜují k 
naplnČní zámČrĤ uveden"ch v pĜíloze þ. 1 zákona. Krajsk" úĜad souþasnČ upozorĖuje, $e tímto 
stanoviskem není dotþena povinnost investora – oznamovatele zámČrĤ postupovat ve smyslu 
ustanovení § 6 a následujících tohoto zákona, upravujících posuzování vlivĤ zámČrĤ na $ivotní 
prostĜedí, pokud budou tyto zámČry naplĖovat ustanovení § 4 zákona o posuzování vlivĤ na $ivotní 
prostĜedí. Posouzení vlivĤ zámČru na $ivotní prostĜedí je pak jedním z podkladĤ v následn"ch 
Ĝízeních dle zvlá#tních právních pĜedpisĤ. 

Krajsk" úĜad, Komenského nám. 125, 
532 11 Pardubice 
- odbor rozvoje, fondĤ EU, 

cestovního ruchu a sportu, oddČlení 
územního plánování 
 
Dne 25.2.2013 ý.j.KrÚ 8339/2013 OR 
OUP 

K pĜedlo$enému návrhu zadání zmČny uplatĖujeme ve smyslu § 47 stavebního zákona následující 
po$adavky na obsah zmČny územního plánu. 
Ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) vypl"vají zejména následující zásady a 
úkoly: 
• Respektovat priority územního plánování pro zaji#tČní udr$itelného rozvoje území, které jsou 
stanovené v kap. 1 ZÚR Pk. 
• Respektovat zásady pro usmČrĖování územního rozvoje a úkoly pro územní plánování, které 
jsou stanovené pro rozvojovou oblast republikového v"znamu OB4 Hradec Králové – Pardubice v 
þl. 12 a þl. 13 ZÚR Pk. 
• Respektovat zásady pro plánování zmČn v území a rozhodování o nich, které jsou stanovené pro 
krajinu lesozemČdČlskou, zemČdČlskou a sídelní ve. þl. 131, 133 a 135 ZÚR Pk. 
• Respektovat zásady stanovené þl. 108 b) ZÚR Pk – v záplavov"ch územích lze vymezovat 
zastavitelné plochy a umisĢovat veĜejnou infrastrukturu jen ve zcela v"jimeþn"ch a zvlá#Ģ 
odĤvodnČn"ch pĜípadech. 
• Respektovat zásady pro zaji#tČní ochrany území s pĜírodními hodnotami území kraje stanované v 
þl. 116 ZÚR Pk. 
• Vymezit skladebné þásti územního systému ekologické stability: nadregionální biokoridory K 72 a 
K 73, regionální biokoridory RK 9905, RK1340, RK 1341 a regionální biocentry RBC 914, RBC 
916, RBC 917 a RBC 1949 pĜi respektování þl. 110 a$ 113 ZÚR Pk. 
• Po$adavek na vymezení a zpĜesnČní koridoru nadmístního v"znamu pro umístČní následujících 
veĜejnČ prospČ#n"ch staveb dopravní a technické infrastruktury a veĜejnČ prospČ#n"ch opatĜení: 
· D03 silnice I/37 Pardubice – hranice Královéhradeckého kraje – roz#íĜení 
· D04 silnice I/37 Pardubice – Medle#ice – roz#íĜení 
· D09 pĜelo$ka silnice I/36 LáznČ Bohdaneþ 
· D10 pĜelo$ka silnice I/36 Pardubice – severní tangenta 
· D11 pĜelo$ka silnice I/36 Sezemice – ýasy 
· D18 pĜelo$ka silnice I/2 Pardubice; jihozápadní obchvat 

 -dle zji#tČní poĜizovatele byly témČĜ 
v#echny po$adavky vypl"vající ze ZÚR 
Pk  zapracovány v rámci VI. zmČny ÚP. 
Projektant pĜípadné dal#í po$adavky 
zapracuje a odĤvodní v rámci XVIIb. 
zmČny ÚP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



· D42 pĜelo$ka silnice I/2 Pardubice; jihov"chodní tangenta 
· D44 pĜelo$ka silnice II/341 Staré ýívice 
· D45 prodlou$ení silnice II/341 Staré ýívice – LáznČ Bohdaneþ 
· D46 pĜelo$ka silnice II/322 Pardubice – západ 
· D101 $elezniþní traĢ Medle#ická spojka 
· D102 zdojkolejnČní $elezniþní trati þ. 031 Pardubice – Hradec Králové 
· D103 vleþka do pĜístavu Pardubice 
· D151 pĜístav Pardubice 
· E11 nadzemní vedení 2x 110 kV TR TunČchody – Pardubice, vþ. TR 110/35 kV Pardubice – jih 
· E13 nadzemní vedení 2x 110 kV Opoþinek – Pardubice; Free zona, vþ. TR 110/35 kV 
· P01 propojovací plynovod Ole#ná – Náchod – Polsko 
· K01 kanalizace - napojení obcí severnČ Pardubic na ýOV Pardubice 
· PPO06 poldr Pardubice 
 
• Zajistit územní ochranu pro umístČní stavby pĜelo$ky silnice I/2 v úseku ýerná za Bory – 
Sezemice a prĤplavu D-O-L, které jsou v ZÚR Pk sledovány jako územní rezervy. 
Pokud v"#e uvedené zámČry ji$ nejsou obsa$eny v Územním plánu mČsta Pardubice a jeho 
pĜedchozích zmČnách, po$adujeme jejich zapracování v rámci XVII. zmČny územního plánu mČsta 
Pardubice. UpozorĖujeme na § 54 stavebního zákona, kter" ukládá obci povinnost uvést do 
souladu územní plán s územnČ plánovací dokumentací následnČ vydanou krajem. 
PĜi zpracování návrhu zmČny je dále nutné zajistit koordinaci s navazujícím územím, zejména s 
ohledem na #ir#í územní vztahy a je nutné vycházet z republikov"ch priorit územního plánování 
pro zaji#tČní udr$itelného rozvoje území, které jsou stanovené v kapitole þ. 2 Politiky územního 
rozvoje ýR 2008. 

 
 

Magistrát Pardubice 
- odbor dopravy 

-  bez vyjádĜení  

Magistrát Pardubice 
- odbor správních agend 
Stanovisko þ.j. MmP 7460/2013 
z 14.2.2013:  
 

Návrh zadání XVIIa. zmČny územního plánu mČsta Pardubic obsahuje po$adavky na zmČnu 
funkþního vyu$ití lokality Na Le$ánkách, parcel þ. 507/2 a 507/3 v k.ú. Pardubice, ze souþasné 
funkce zeleĖ rekreaþní na bydlení pĜedmČstské. 
ěe#ené území se nedot"ká zájmĤ státní památkové péþe, neboĢ se zde nenacházejí nemovité 
kulturní památky zapsané v ÚstĜedním seznamu kulturních památek ýR a lokalita se nachází 
mimo památkové území ochranného pásma mČstské památkové rezervace Pardubice. Celé území 
je v#ak nutno chápat jako území s archeologick"mi nálezy ve smaslu § 22 odst. 2 zákona þ. 
20/1987 Sb. o státní památkové péþi, ve znČní pozdČj#ích pĜedpisĤ („památkov" zákon“). Pro 
území s archeologick"mi nálezy stanoví památkov" zákon v § 22 odst. 2 povinnost stavebníka 
ohlásit stavební þinnost ji$ ve fázi zámČru  Archeologickému ústavu AV ýR, v.v.i., (Letenská 4, 
11801 Praha 1 nebo Královopolská 147, 61200 Brno) a umo$nit jemu nebo oprávnČné organizaci 
k provádČní v"zkumĤ na dotþeném území provést archeologick" prĤzkum.                                                              

Nevyvolá úpravu zadání XVIIa.zmČny 
územního plánu 
 

Magistrát Pardubice 
odbor $ivotního prostĜedí 
þ.j. O%P/10172/2013/Ves ze dne 
20.3.2013 
 

OddČlení odpadĤ a ovzdu#í: 
Z hlediska nakládání s odpady podle zákona þ. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmČnČ nČkter"ch 
dal#ích zákonĤ nemáme námitky k pĜedlo$enému návrhu.  
Mgr.Jaroslava Bakajsová 
OddČlení ochrany pĜírody: 

 
 



Z hlediska zákona þ. 114/1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny v platném znČní nemáme námitek 
k pĜedlo$enému návrhu XVIIa. zmČny ÚP mČsta Pardubic za pĜedpokladu, $e navr$enou zmČnou 
nebude dotþeno souþasné vymezení územního systému ekologické stability. 
Ing. Petr Veselovsk"  
Z hlediska zákona þ. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme námitky. 
Ing. Franti#ek Meduna 
Z hlediska ochrany ZPF dle zák.þ. 334/1992Sb. není námitek. PĜedmČtné pozemky  nejsou vedeny 
v rámci ZPF. 
Vacíková Eva 
OddČlení vodního hospodáĜství: 
Z vodohospodáĜského hlediska upozorĖujeme na skuteþnost, $e doposud není bezkonfliktnČ 
doĜe#eno odvádČní srá$kov"ch vod ze zastavČného  území pravého bĜehu Ĝeky Chrudimky. 
Z uveden"ch dĤvodĤ s navy#ováním zpevnČn"ch ploch a jejich odvodnČním do veĜejné kanalizace 
nesouhlasíme. 
Otto Sigmund 

Ministerstvo dopravy ýR,  nábĜe$í L. 
Svobody 12/22, 110 15 Praha 1 
þ.j. 110/2013-910-UPR/2 ze dne 
21.2.2013 

Území Ĝe#ené ve XVIIa. zmČnČ územního plánu mČsta Pardubic le$í mimo zájmy dopravní 
infrastruktury v pĤsobnosti Ministerstva dopravy. T"ká se jak v"hledov"ch zájmĤ, tak stávajících 
dopravních tras. 
Z v"#e uvedeného vypl"vá, $e k této zmČnČ neuplatĖujeme po$adavky.  

Nevyvolá úpravu zadání XVIIa. zmČny 
ÚPmP. 
 
 

Ministerstvo kultury ýR, 
Maltézské námČstí 471/1 
P.O.Box 74 
118 11 Praha 1 – Malá Strana 

- bez vyjádĜení  
 
 

Ministerstvo obrany ýR, Tychonova 1, 
160 01 Praha  

- bez vyjádĜení 
 

�
Ministerstvo prĤmyslu a obchodu, Na 
Franti#ku 32, 110 15 Praha 1  
ý.j. 4561/2012/31100 ze dne 6.2.2013 

Z hlediska pĤsobnosti MPO ve vČci vyu$ívání nerostného bohatství a tČ$by nerostn"ch surovin 
neuplatĖujeme podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona k v"#e uvedené územnČ 
plánovací dokumentaci $ádné pĜipomínky, proto$e ve správním území mČsta se nenacházejí 
v"hradní lo$iska nerostn"ch surovin. 
�

Nevyvolá úpravu zadání XVIIa.zmČny 
územního plánu 
�

Ministerstvo zdravotnictví, , Palackého 
nám. 4, 128 01 Praha 2 

- bez vyjádĜení �

Ministerstvo zemČdČlství ýR, Pozemkov" 
úĜad, B. NČmcové 231, 530 02  
Pardubice 

 

- bez vyjádĜení  

Ministerstvo $ivotního prostĜedí, odbor 
péþe o krajinu, Vr#ovická 65, 100 
1O Praha 10 

- bez vyjádĜení  �

Ministerstvo $ivotního prostĜedí, odbor 
v"konu státní správy,  Resslova 
1229/2a, 500 02 Hradec Králové  

- bez vyjádĜení  



Obvodní báĖsk" úĜad, Wonkova 1142/1, 
500 02 Hradec Králové 

13.2.2013 þ.j. SBS03302/2013/09/1 

Obvodní báĖsk" úĜad pro území krajĤ Královéhradeckého a Pardubického obdr$el Va#e oznámení 
o projednání zadání XVIIa. zmČny územního plánu statutárního mČsta Pardubic. 
Podle vyjádĜení, které v dané zále$itosti vydala organizace Explosia a.s., se v zadání XVIIa. 
zmČny územního plánu nachází Ĝe#ené plochy (p. þ. 507/2 a 507/3 v katastrálním území 
Pardubice) v pátém bezpeþnostním pásmu od objektĤ, ve kter"ch nakládá organizace Explosia 
a.s. s v"bu#ninami. 
Z v"#e uvedeného dĤvodu trvá zdej#í úĜad na tom, aby v pátém bezpeþnostním pásmu nebyly 
povolovány stavby a zaĜízení, jejich$ charakter, stavební provedení apod. nebude odpovídat 
povolenému stupni jejich po#kození a to ani tehdy, jestli$e by takovou stavbu nebo zaĜízení 
umo$Ėoval zrealizovat zmČnČn" územní plán. 
V pátém bezpeþnostním pásmu je nutné poþítat se #kodami, které vzniknou i na objektech, které 
je mo$né do pátého bezpeþnostního pásma situovat, jak vypl"vá napĜíklad z tabulek vyhlá#ky þ. 
99/1995 Sb., ve znČní pozdČj#ích pĜedpisĤ, 102/1994 Sb. a dal#ích.  
Zdej#í úĜad má k dispozici vyjádĜení, které k Va#emu oznámení o projednání zadání XVIIa. zmČny 
územního plánu statutárního mČsta Pardubic vydala organizace Explosia a.s. (dopis ze dne 6. 2. 
2013 þ. j. 1808/TO/38/2013). Po$adavky, které organizace Explosia a.s. v citovaném dopise uvádí, 
pokládáme za opodstatnČné a po$adujeme jejich respektování. 

- bezpeþnostní pásma jsou obsa$ena 
ve stávající územnČ plánovací 
dokumentaci, touto zmČnou se rozsah 
tČchto pásem nemČní.  Projektant 
uvede do textové þásti návrhu ÚP, zda 
plochy tohoto funkþního vyu$ití mohou 
b"t v tomto pásmu umístČny. Nevyvolá 
úpravu zadání XVIIa. zmČny. 

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

ý.j. MOCR 10395-1/2013-1420 ze dne 
6.3.2013 

Odborné slo$ky MO ve smyslu § 175 zákona þ. 183/2006 Sb., stanovily vymezená uzemí kde lze 
vydat územní rozhodnutí nebo stavební povolení jen na základČ závazného stanoviska 
Ministerstva obrany prostĜednictvím VUUS Pardubice. 
Do „Návrhu XVIIa. zmČny územního plánu mČsta Pardubice“ po$aduji zakreslit a respektovat tyto 
vymezená území bod 1 - 6 a dále pĜedlo$it navr$ené zmČny k posouzení a vydání závazného 
stanoviska na VUSS Pardubice dle upĜesnČní v jednotliv"ch bodech. Pro zmínČná vymezené 
území po$aduji pĜedlo$it PD a navr$ené zámČry k posouzení a vydání závazného stanoviska 
VUSS Pardubice pro ve#kerou navr$enou v"stavbu. 
1. V Ĝe#eném území se nachází ochranné pásmo leti#tČ Pardubice zahrnuté do jevu 102 leti#tČ 
vþetnČ ochranného pásma viz. pasport þ. 41/2012. Za vymezené území se v tomto pĜípadČ 
pova$uje zakreslené území – viz. pĜíloha pasportního listu. Za vymezené území se v tomto pĜípadČ 
pova$uje zakreslené území. Vydání závazného stanoviska podléhá ve#kerá 
nadzemní v"stavba. 
|Fotovoltaické moduly (navrhované plocha v"roby pro FTV) nebudou zpĤsobovat odlesky, odrazy 
svČtla. 
2.V Ĝe#eném území se nachází ochranné pásmo leti#tního radiolokaþního prostĜedku zahrnuté do 
jevu 103 - letecká stavba vþetnČ ochranného pásma viz pasport þ. 40/2012. Za vymezené území 
se v tomto pĜípadČ pova$uje zakreslené území - viz. pĜíloha pasportního listu. Vydání závazného 
stanoviska podléhá ve#kerá nadzemní v"stavba. 
VČc / Ochranná pásma pĜehledového radaru SRE/PAR Pardubice 
UpĜesnČní ochrann"ch pásem pĜehledového radaru Pardubice : 
(platí pro kruhové ochranné pásmo 30km od stanovi#tČ - sledovan" jev 102, bod 1a ochranné 
pásmo leti#tČ a radiolokaþního prostĜedku a bod 1b ochranné pásmo leti#tního radiolokaþního 
prostĜedku) 
V souladu s § 36, § 37, § 40 a § 41 zákona þ. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o zmČnČ zákona þ. 
455/1991 Sb., o $ivnostenském podnikání ($ivnostensk" zákon), ve znČní pozdČj#ích pĜedpisĤ a v 

- celé správní území mČsta Pardubic je 
dotþeno vymezen"m územím dle 
podkladĤ dodan"ch Ministerstvem 
vnitra (dále jen poskytovatel). Tyto 
podklady jsou ka$dé 2 roky 
aktualizovány v územnČ analytick"ch 
podkladech v rámci povinnosti dodání 
údajĤ poskytovatelem dle § 27 
stavebního zákona. XVIIa. zmČna 
nezasáhne do tČchto limitĤ. V tomto 
smyslu bude upraveno i zadání XVIIa. 
zmČny 



souladu s pĜedpisem L-14 OP Ochranná pásma leteck"ch pozemních zaĜízení Odbor vojenského 
letectví MO od 1. þervence 2006 hájí ochranné pásmo oblastního pĜehledového radaru SRE/PAR 
(viz. ní$e),  
- ochranné pásmo sestává ze tĜi sektorĤ : 
sektor A. má tvar kru$nice o polomČru r1 = 100m; pĜeká$ky v nČm nesmí pĜevy#ovat vodorovnou 
rovinu procházející 5 m pod spodním okrajem anténního zrcadla radaru, 
sektor B. je tvoĜen komol"m ku$elem vycházejícím z ohraniþení sektoru A smČrem vzhĤru pod 
uhlem 0,3° nad vodorovnou rovinou vymezenou sektorem A a$ do vzdálenosti 5000 m od 
stanovi#tČ antény radaru, 
sektor C. je tvoĜen komol"m ku$elem vycházejícím z ohraniþení sektoru C smČrem vzhĤru pod 
uhlem 0,3° nad vodorovnou rovinou prolo$enou vzdálen"m ohraniþením sektoru B. dálkovČ není 
sektor C omezen. 
- v ochranném pásmu sektoru pĜehledové þásti radaru mohou b"t ojedinČle bodové pĜeká$ky, jako 
sloupy, stojany, komíny atd., a to mimo sektor zv"#eného zájmu o radarovou informaci. Pod 
ochrann"m pásmem nesmí b"t souvislé kovové pĜeká$ky do vzdálenosti 3 000 m, svou plochou 
kolmé ke stanovi#ti radaru, pokud jejich þelní plocha pĜesahuje rozmČr 100 x 20 m a to tehdy, 
jedná-li se o prostor provoznČ dĤle$it". 
- ochranné pásmo je hájeno do vzdálenosti 30 km od radaru. 
3. V Ĝe#eném území se nachází hlukové ochranné pásmo leti#tČ Pardubice zahrnuté do jevu 114 
jiná ochranná pásma viz. pasport þ. 44/2012. Za vymezené území se v tomto pĜípadČ pova$uje 
zakreslené území – viz pĜíloha pasportního listu. Vydání závazného stanoviska v tomto 
vymezeném území VUSS Pardubice podléhá ve#kerá nadzemní v"stavba. 
Vojenská správa upozorĖuje, $e lokalita se nachází v území se zv"#enou hladinou hluku a 
vojenská správa neponese povinnosti vypl"vající provozovateli leti#tČ z § 31, odst. 3 zákona þ. 
258/2000 Sb. o ochrannČ veĜejného zdraví a nebude Ĝe#it ani pĜípadné dal#í stí$nosti stavebníkĤ 
na materiální #kody þi jejich zdravotní problémy a nebude omezovat provoz leti#tČ Pardubice. 
Vzhledem k tomu, $e se jedná o v"stavbu v ochranném hlukovém pásmu vojenského leti#tČ, je 
nutno ve#kerou v"stavbu odsouhlasit ÚstĜedním vojensk"m zdravotním ústavem, P.O. BOX þ. 53, 
169 02 Praha 6 (Ing. PodhĤrská, tel. 973 208 222). 
UpozorĖuji na skuteþnost, $e omezení civilní v"stavby v okolí leti#tČ Pardubice je Ĝe#eno Územním 
rozhodnutím o Ochranném hlukovém pásmu leti#tČ Pardubice þj. ÚSO 975/98/chu vydan"m 
Magistrátem mČsta Pardubice v roce 1998. U parcel le$ících v zónČ B, mĤ$e dojít k vydání 
nesouhlasn"ch stanovisek k v"stavbČ. 
4) V Ĝe#eném území se nachází ochranné pásmo proti nebezpeþn"m a klamav"m svČtlĤm leti#tČ 
Pardubice, ornitologické OP, a dále omezení staveb vzdu#n"ch vedení VN a VVN, zahrnuté do 
jevu 114 jiná ochranná pásma viz. pasport þ. 45/2012. Za vymezené území se v tomto pĜípadČ 
pova$uje zakreslené území – viz pĜíloha pasportního listu. Vydání závazného stanoviska v tomto 
vymezeném území VUSS Pardubice podléhá ve#kerá nadzemní v"stavba. 
V ornitologickém ochranném pásmu lze zĜizovat zemČdČlské stavby, jako napĜ. drĤbe$árny, 
kravíny, ba$antnice, stĜediska sbČru a zpracování hmotn"ch odpadĤ, vodní plochy a dal#í stavby a 
zaĜízení s mo$ností nadmČrného v"skytu ptactva pouze se souhlasn"m závazn"m stanoviskem 
VUSS Pardubice. 
5.V Ĝe#eném území se nachází komunikaþní vedení zahrnuté do jevu 82 komunikaþní vedení 



vþetnČ ochranného pásma viz. pasport þ. 39/2012. Za vymezené území se v tomto pĜípadČ 
pova$uje zakreslené území – viz pĜíloha pasportního listĤ. Komunikaþní vedení je þlenČno na 
nadzemní vedení a podpovrchové vedení. 
a)nadzemní vedení 
Za vymezené území se v tomto pĜípadČ pova$uje zakreslené území –viz pĜíloha pasportních listĤ. 
Vydání závazného stanoviska podléhá ve#kerá nadzemní v"stavba. 
b)podpovrchové vedení 
Za vymezené území se v tomto pĜípadČ pova$uje zakreslené území – viz pĜíloha pasportních listĤ. 
Vydání závazného stanoviska podléhají ve#keré zemní práce. 
6. Na území Ĝe#en"m územním plánem se nachází vojenské objekty zahrnuté do jevu 107 
vojensk" objekt vþetnČ ochranného pásma viz. pasport þ. 42/2012. 
Za vymezené území se v tomto pĜípadČ pova$uje zakreslené území – viz pĜíloha pasportního listu 
a dále území v #íĜce 50m od hranice vojenského objektu s ohledem na orientaþní zákres. 
Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá ve#kerá v"stavba v tomto vymezeném 
území. 
Tyto regulativy po$aduji zapracovat do textové i grafické þásti návrhu územního plánu. V pĜípadČ 
soubČhu vymezen"ch území v"#e popsan"ch platí pro vymezená území pĜísnČj#í po$adavek nebo 
jejich soubČh. 
Z obecného hlediska po$adujeme respektovat parametry pĜíslu#né kategorie komunikace a 
ochranná pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému. Návrhem ani jeho dĤsledky 
nebudou dotþeny pĜíp. nemovitosti ve vlastnictví ýR MO. 
Souhlas s územnČ plánovacími podklady a dokumentací je podmínČn v pĜípadech, $e jsou Ĝe#eny 
plochy pro v"stavbu vČtrn"ch elektráren ( dále VE ) respektování podmínek, t"kajících se v"stavby 
VE. V úrovni územního plánování nelze posoudit, zda eventuelnČ plánovaná v"stavba VE 
nenaru#í obranyschopnost státu ýR a zájmy resortu MO. Tuto skuteþnost lze zjistit a$ na základČ 
podrobné v"kresové dokumentace, ve které budou uvedeny mimo jiné typy VE, souĜadnice a 
v"#ky tČchto staveb. PĜed realizací staveb VE je nutno zaslat projektovou dokumentaci k 
posouzení a vy$ádat si stanovisko VUSS ke stavbČ. UpozorĖuji na skuteþnost, $e pokud se 
proká$e, $e stavby VE budou mít negativní vliv na radiolokaþní techniku v u$ívání resortu MO, 
bude stanovisko k v"stavbČ VE zamítavé. 
Na základČ jednání na Magistrátu mČsta Pardubic, o dopravní situaci I/2, pĜed leti#tČm Pardubice 
ze dne 1. 11. 2012 po$aduji zohlednit návrh „ěe#ení dopravní situace na silnici I/2 pĜed leti#tČm 
Pardubice“, podan" dne 28. 11. 2012 na Magistrát mČsta Pardubic, odbor dopravy pod þj. 
8412/20666-ÚP/2012-1420. 
Vojenská správa si vyhrazuje právo zmČnit pokyny pro civilní v"stavbu, pokud si to vy$ádají zájmy 
resortu MO. 

� � �
VYHODNOCENÍ PěIPOMÍNEK  
Obec Spojil, Na Okrajích þ.p. 100, 530 02 

Pardubice 
- bez vyjádĜení    �

MČstsk" úĜad Chrudim, odbor územního 
plánu a regionálního rozvoje 

- bez vyjádĜení    �



MČstsk" úĜad PĜelouþ, Odbor stavební, 
vodoprávní a dopravy 

- bez vyjádĜení    �
MČsto Chrudim  - bez vyjádĜení    �
MČsto PĜelouþ - bez vyjádĜení    �
Obec TunČchody - bez vyjádĜení    �
Obec %ivanice - bez vyjádĜení    �
Obec Valy - bez vyjádĜení    �
Obec ÚhĜetická Lhota  - bez vyjádĜení    �
Obec TĜebosice  - bez vyjádĜení    �
Obec Star" MateĜov  - bez vyjádĜení    �
Obec Staré Jesenþany  - bez vyjádĜení    �
Obec Staré Hradi#tČ - bez vyjádĜení    �
Obec Srnojedy  - bez vyjádĜení    �
Obec Srch  - bez vyjádĜení    �
MČsto Sezemice  - bez vyjádĜení    �
Obec Rybitví  - bez vyjádĜení    �
Obec OstĜe#any  - bez vyjádĜení    �
Obec Mikulovice - bez vyjádĜení    �
MČsto LáznČ Bohdaneþ  - bez vyjádĜení    �
Obec KunČtice  - bez vyjádĜení    �
Obec Choteþ  - bez vyjádĜení    �
MČstys Choltice  - bez vyjádĜení    �
MČsto Da#ice - bez vyjádĜení    �
Obec ýerná u Bohdanþe - bez vyjádĜení    �
Obec Barchov  - bez vyjádĜení    �
Statutární mČsto Pardubice, MUDr. 
!tČpánka FraĖková, Pern#t"nské 
námČstí þ.p. 1, 530 21  Pardubice 12 

- bez vyjádĜení    �

Explosia a.s., Semtín 107, Pardubice 
7.2.2013 þ.j. 18081 Expl/TO/382013 

PĜi provČĜení zmČny funkþního vyu$ití pozemkĤ oznaþen"ch jako pozemkové parcely þíslo 507/2 a 
507/3, v#e k.ú. Pardubice respektovat, $e se celá lokalita nachází, (dle pĜílohy tohoto „Zadání“ a 
v souladu se zakreslením v platném „Územním plánu mČsta Pardubice“), v pátém bezpeþnostním 
pásmu závodu Explosia a.s. v SemtínČ.  
Spoleþnost Explosia a.s. upozorĖuje, $e stavby nacházející se v tČchto pásmech a jejich technické 
Ĝe#ení (vnitĜní dispozice, stavební otvory a jejich v"plnČ, poþet nadzemních podla$í, stĜe#ní 
konstrukce apod.) musí b"t realizovány v souladu s pĜíslu#n"mi ustanoveními vyhlá#ek ýBÚ (vyhl. 

- bezpeþnostní pásma jsou obsa$ena 
ve stávající územnČ plánovací 
dokumentaci, touto zmČnou se rozsah 
tČchto pásem nemČní. Projektant uvede 
do textové þásti návrhu ÚP, zda plochy 
tohoto funkþního vyu$ití mohou b"t 
v tomto pásmu umístČny 



�
Zpracoval: Ing. Kamila Zárubová, bĜezen 2013 

þ. 102/1994 Sb., vyhl. 76/1996 Sb. a 99/1995 Sb.), pro podmínky umístČní staveb 
v bezpeþnostních pásmech závodu Explosia a.s., která jsou vyznaþena v platném „Územním plánu 
mČsta Pardubice“. Hranice tČchto pásem mohou sv"m rozsahem þásteþnČ ovlivnit þi omezit 
zpĤsob vyu$ití území a v nich plánovan"ch staveb. Z tohoto dĤvodu je tĜeba zvá$it zmČnu 
funkþního vyu$ití zelenČ rekreaþní na bydlení pĜedmČstské  a stanovit podmínky tj. omezení poþtu 
NP, vyu$ití podkroví a jiné. 
V rámci projednání po$adujeme respektovat stanovisko dotþeného orgánu státní správy, kter"m je 
Obvodní báĖsk" úĜad pro území krajĤ Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova 1142, 50002 
Hradec Králové. 

Ceské dráhy a.s., Regionální správa 
majetku Hradec Králové, NábĜe$í 
L.Svobody 1222, Praha 1 
11.2.2013  þ.j. 1432/2013/O31 

K návrhu zadání XVIIa. zmČny územního plánu mČsta Pardubic není ze strany ýesk"ch drah a.s. 
námitek ani dal#ích pĜipomínek. Majetek ýesk"ch drah a.s., není v"#e uvedenou zmČnou ÚPm 
Pardubic dotþen. 

Nevyvolá úpravu zadání XVIIa. zmČny 
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  Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

  Kancelář primátora 

 

 
 

Zápis 
 

z XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic, 
které se konalo dne 04.04.2013 od 16:00 hodin 
ve Společenském sále budovy radnice Pardubice 

 
 
 
Přítomni:         37 členů zastupitelstva  
 
Omluveni:  2 členové zastupitelstva 
 

J e d n á n í 
 

XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájila a řídila Štěpánka   F r a ň k o v á ,  primátorka města. 
Úvodem přivítala přítomné zastupitele i veřejnost. Z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na počátku 
zasedání přítomno 33 členů zastupitelstva, v průběhu zasedání se dostavili další 4 členové.  
 
 
Pracovní předsednictvo  bylo navrženo a schváleno v tomto složení:  

(pro 33,  nehl. 6) 
‐ Štěpánka  F r a ň k o v á 
‐ Jindřich  T a u b e r 
‐ Michal  K o l á č e k  
‐ František  B r e n d l 
‐ Jiří  R o z i n e k 
 
 
Návrhová komise  byla navržena a schválena v tomto složení: 

(pro 33, nehl. 6) 
- Anna  K u č e r o v á 
- Jiří  L e j h a n e c  
- Radim F ü l l e  

 
Ověřovateli zápisu z XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli: 
 
‐ Evžen  E r b a n 
‐ Ladislav  K o u d e l k a 
 
Písemné připomínky nedošly. Zápis z XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byl na základě vyjádření 
ověřovatelů  s c h v á l e n . 
 
Ověřovateli  zápisu z XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli jmenováni: 
 
‐ Ondřej  H la v á č   

‐ Milan  C h m e l a ř 
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I. 
Program byl schválen takto: (pro 34, nehl. 5) 

 
 
1. Vyhlášení místního referenda 
P:Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
    Jakub Rychtecký, člen zastupitelstva města 
Z: Zdeněk Semorád, vedoucí kanceláře primátora  
 
2. Zadání XVII. změn Územního plánu města Pardubic 
P: Michal Koláček, náměstek primátorky  
Z: Kamila Zárubová, odbor hlavního architekta  
  
3. IPRM "Přitažlivé město" 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Z: Kateřina Sedláčková, kancelář primátora  
 
4. Financování letního kina 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
Z: František Brendl, náměstek primátorky  
  
5. Diskuse 
 
 

II. 
Pořadí projednávaných zpráv 

 

1. 
Vyhlášení místního referenda  

 
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
‐ stručně shrnula zásadní informace ohledně vyhlášení místního referenda, včetně zodpovědnosti 

zastupitelů, závaznosti výsledku, postoji koalice. Místní referendum znamená možnost zodpovědně  
      a zákonně nechat veřejnost rozhodnout, jakou má mít město strukturu. 
 
V rozpravě vystoupili: 
 
J. Rychtecký 
M. Rubeš 
P. Klimpl 
V. Snopek 
L. Slezák – podal nový návrh ve věci jmenování pracovní skupiny – viz usn. 1256Z/2013 
J. Srbek 
F. Brendl 
J. Lejhanec 
P. Franc 
M. Baťa 
M. Košař 
J. Mojžíš 
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M. Bílek 
J. Turek 
 
 
Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 1253 Z/2013    (pro 28, proti 4, zdrž. 3, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
v souladu s § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášení místního referenda, a to za níže uvedených podmínek: 
‐ místní referendum se bude konat na území statutárního města Pardubice, 
 
‐ k rozhodnutí v místním referendu se předkládá otázka následujícího znění: "Souhlasíte s členěním 
statutárního města Pardubice na městské obvody?", 
 
‐ odůvodnění:  
Zastupitelstvo města Pardubic v květnu 2012 (ZM/803/2012) schválilo záměr posílení samosprávy
městských obvodů. Na základě  tohoto usnesení se primátorka města začala zabývat otázkou,  jak 
konkrétně by mělo toto posílení vypadat. Po zhodnocení všech aspektů došla k názoru, že je v první
řadě třeba rozhodnout o tom, zda město má být nadále členěno do osmi městských obvodů. Tato
otázka vyvolala širokou diskusi mezi zástupci politických stran a uskupení,  jejichž výsledkem bylo
několik  návrhů  týkajících  se  uspořádání města  Pardubice. Mezi  jednotlivými  návrhy  politických
klubů se objevil návrh České strany sociálně demokratické na uspořádání místního referenda, kde 
by sami občané města Pardubic rozhodli o tom, zdali má být struktura města v současné podobě
zachována. S tímto názorem se ztotožnila koalice stran ČSSD, SPP, Pardubáci a TOP 09, načež byl na
jednání  zastupitelstva dne 22. 1. 2013 předložen k projednání  záměr konání místního  referenda. 
Tento záměr byl usnesením zastupitelstva č. 1178 Z/2013 hlasy třiceti členů zastupitelstva schválen.
Další informace jsou uvedeny v důvodové zprávě. 
 
‐ odhad nákladů  spojených  s provedením místního  referenda:  cca 730  tis. Kč,  způsob úhrady  ‐ z 
rozpočtové položky ve výši 1 mil. Kč na kapitole Kancelář primátora; odhad nákladů  spojených  s
realizací  rozhodnutí  přijatého  v místním  referendu:  náklady  v  tuto  chvíli  nelze  blíže  odhadnout, 
nicméně co se týče výnosů, lze předpokládat, že v případě, že by výsledkem referenda bylo rušení
městských obvodů, jsou roční provozní úspory odhadovány ve výši až desítek mil. Kč. 
 
 
Návrh č. 2  
Přijaté usnesení č. 1254 Z/2013    (pro 28, proti 4, zdrž. 3, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
termín konání místního referenda ‐ 13.6.2013. 
 
 
Návrh č. 3  
Přijaté usnesení č. 1255 Z/2013    (pro 28, proti 4, zdrž. 3, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
U k l á d á  
zajistit realizaci místního referenda dle usnesení 1. a 2. 
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Z: Michal Zitko, tajemník magistrátu 
T: v termínu dle zákona o místním referendu 
 
 
Návrh č. 4  
Přijaté usnesení č. 1256 Z/2013    (pro 28, proti 1, zdrž. 5, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
U k l á d á  
RmP jmenovat pracovní skupinu, která následně vyhodnotí výsledky místního referenda a navrhne
další postup. 
Z: rada města 
T: 30.04.2013 
___________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Zadání XVII. změn Územního plánu města Pardubic  

 
Zpravodaj: Michal Koláček, náměstek primátorky  
‐ stručně objasnil předložené návrhy, upozornil na návrh č. 1, který se týká pozemku pana *****. 

V návrhu č. 2 došlo k nejasnostem, proto byl stažen z programu a měl by být předložen na dalším 
jednání ZmP  7. května 2013. 

 
V rozpravě vystoupili: 
 
S. Georgievová – na základě písemné přihlášky do diskuze 
P. Klimpl 
K. Zárubová 
V. Snopek 
M. Bílek 
J. Srbek 
M. Rubeš 
Š. Fraňková 
 
 
Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 1257 Z/2013    (pro 26, proti 2, zdrž. 7, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
zadání XVIIa. změny Územního plánu města Pardubice dle přílohy č. 1 
 
 
Návrh č. 2  
Stažený návrh na usnesení  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Zadání XVIIb. změny Územního plánu města Pardubice dle přílohy č. 3 
___________________________________________________________________________________ 
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3. 

IPRM "Přitažlivé město"  
 
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
‐ informovala, že Regionální rada soudržnosti regionu Severovýchod  na základě žádosti Města Pardubice 

zrušila podmínku čerpání prostředků do konce roku 2013. Dále uvedla další připravované dílčí  projekty 
IPRM. 

 
V rozpravě vystoupili: 
 
P.  Klimpl – podal nový návrh – viz usn. 1259Z/2018  
 
 
Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 1258 Z/2013    (pro 30, zdrž. 1, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
informace  z  38.  zasedání  Výboru  Regionální  rady  regionu  soudržnosti  Severovýchod,  které se 
konalo dne 29. 3. 2013 
 
 
Návrh č. 2  
Přijaté usnesení č. 1259 Z/2013    (pro 32, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
U k l á d á  
předložit  zastupitelstvu  města  harmonogram  realizace  projektů  zařazených  do  IPRM  a
harmonogram čerpání finančních prostředků na jejich realizaci. 
T: 07.05.2013 
Z: primátorka města, J. Rozinek, náměstek 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Financování letního kina  

 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky  
‐ uvedl, že příprava výběrového řízení na provozovatele letního kina je časově náročná, proto pro tento rok 
navrhl poskytnutí dotace současnému provozovateli společnosti Cinema Time. Návrh č. 2 po diskuzi stáhl. 
 
V rozpravě vystoupili: 
 
J. Němec 
A. Krejčíř 
J. Lejhanec 
 
 
 



XXV. zasedání ZmP dne 4.4.2013  Strana 6 (celkem 7) 

Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 1260 Z/2013      (pro 29, zdrž. 5, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
pokrytí  položky  " Dotace  na  provoz  letního  kina  v  Pardubicích  v  roce  2013"  ve  výši  Kč  400  tis.
(správce 1734  ‐ Odbor školství, kultury a sportu) snížením obecné rezervy rozpočtu (správce 598  ‐
Ekonomický odbor) ve stejné výši. Současně schvaluje přesun finančních prostředků ve výši Kč 200 
tis. z programu podpory kultury na zvýšení položky "Dotace na provoz letního kina v Pardubicích v
roce 2013"  (správce 1734  ‐ Odbor školství, kultury a sportu). Celkem  tak na  této položce pro  rok
2013 bude částka Kč 600 tis. 
 
 
Návrh č. 2  
Stažený návrh na usnesení  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
pokrytí položky "Příprava koncesního řízení na provozování letního kina v Pardubicích na další sezony"
ve  výši Kč 150  tis.  (správce 1734  ‐ Odbor  školství,  kultury  a  sportu)  a to  snížením obecné  rezervy 
rozpočtu (správce 598 ‐ Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
___________________________________________________________________________________
 

5. 
Diskuse  

 
J. Komárek: 
‐  podal informace k otevření zrekonstruované Machoňovy pasáže a k odvysílané televizní reportáži. 
 
M. Charvát:  
‐ doplnil informace a zodpověděl dotazy týkající se pasáže, uvedl, že  jsou zde v současné době 
zkolaudované a nezkolaudované části objektu 
‐ vysvětlil, na dotaz Š. Fraňkové, problematiku smlouvy p. ***** 
‐ zodpověděl dotaz J. Němce ohledně zodpovědnosti za chyby v projektové dokumentaci.  
 
M. Košař:  
‐ vyjádřil názor na objekt Automatických mlýnů od projektanta Gočára. 
  
P. Klimpl:  
‐ požádal M. Koláčka o zorganizování pracovního semináře k dopravě 
   Reagoval M. Koláček – seminář k dopravě přislíbil a zároveň  pozval na pondělní seminář k územnímu  
   plánování, kde budou připraveny odpovědi na dotaz k právům zastupitelů ve věci územního plánu 
‐ požádal J. Taubera o vyčíslení hospodaření  Aquacenta – J. Tauber přislíbil  předložit jej na zasedání ZmP  
   7. května 2013 
‐ otevřel personální problematiku v Paramu 
Reagovala Š. Fraňková: dle jejich informací by mělo být do konce roku propuštěno až 120 zaměstnanců. 
R. Fülle: vyjádřil svůj názor z pozice zaměstnance Parama.  
 
M. Rubeš: podal aktuální informace ve věci spalovny v Rybitví 
Reagoval F. Brendl: koupě spalovny je jednou z variant řešení. 
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V. Vavřina: informoval o aktuální situaci na letišti v Pardubicích.  
 
 
                               ________________________________________________ 
 

Jednání bylo ukončeno v 18:45  hodin. 
________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

       …..……………………………….. 
    

        Štěpánka  F r a ň k o v á  
primátorka města 

 
O v ě ř o v a t e l é:               
 
 
Ondřej  H l a v á č 
 
 
 
………………………………..  dne …………………………... 
 

 
Milan  C h m e l a ř 
 
 
 
………………………………..  dne …………………………... 
 
 
Pardubice, 08.04. 2013              Jména jsou uváděna bez titulů 
Zpracovala: Alena Pešková, organizační odd. MmP 
Originál zápisu vč. všech příloh a zvukového záznamu je pro občany města Pardubic k dispozici na 
organizačním oddělení MmP. Celkem 7 listů originálu zápisu. 
 
 
 
 
 


