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Obec Rybitví 
 
Č.j.: ………….  V Rybitví dne ………….. 

 
 

Územní plán Rybitví 
Zastupitelstvo obce Rybitví, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití 
ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a následující zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti 

v y d á v á 
 

Územní plán Rybitví 
 
 
 

1 vymezení zastavěného území 
 

Zastavěné území obce bylo vymezeno v grafické části územního plánu v souladu 
se Stavebním zákonem v platném znění. Vychází z hranice intravilánu vymezené k 1. 
9. 1966, která byla aktualizována dle současného stavu v území v době zpracování 
návrhu ÚP k datu 1. 10. 2008.   
 

Řešené území je vymezeno katastrálním územím Rybitví o rozloze 525 ha. 
Hranice řešeného území je vyznačena v grafické části jak ve výkrese širších vztahů v 
měřítku 1 : 25 000,  tak v hlavním výkrese v měřítku  1 : 5 000. 
 
 

2 koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, 
 
Koncepce rozvoje území obce je v územním plánu zakotvena následujícími úkoly: 
 

 stabilizovat rozvoj hlavních sídlotvorných funkcí v řešeném území – bydlení, 
občanského vybavení, rekreace a výroby 

 zabezpečit soulad všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území 
s aktuálním stavem požadavků na územní plánování v řešeném území  

 pro udržitelný rozvoj sídla vymezovat rozvojové plochy pro hlavní funkce – bydlení, 
veřejné a ochranné zeleně, drobné výroby a technické infrastruktury.  

 zabezpečit ochranu stávajících architektonických a urbanistických hodnot v území 
 zabezpečit ochranu kulturního dědictví (nemovité kulturní památky, památky 

místního významu) 
 zabezpečit ochranu systému sídelní zeleně, zejména plochy veřejných prostranství 
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Návrh ÚP respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci – rozsáhlejší 
lokality pro rozvoj výstavby jsou situovány v návaznosti na stávající zástavbu 
v okrajových částech obce. Rozvojové možnosti obce jsou značně limitovány jednak 
přítomností průmyslového areálu Synthesie a.s. Semtín, který zabírá velkou část 
katastru jižně od obce, jednak plochami lesů, které obklopují zastavěné území 
z východní a severní strany. Hustě využité zastavěné území obce již neumožňuje další 
výstavbu, a tak je možno obec rozvíjet pouze západním směrem.   

 
Koncepce rozvoje řešeného území je rovněž limitována přítomností ochranných 

pásem. Jejich výčet je uveden v části B1.3 Odůvodnění územního plánu.  
 

 

3 urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, 
ploch přestavby a systému sídelní zeleně 

 
Sídlu je ponechán charakter kompaktního shlukového útvaru, s poměrně hustým  

zastavěným územím obce a volnou formou zástavby s rozvojovými plochami v 
okrajových částech západně obce. Přesto je možno při splnění regulativů uvedených v 
textové části a podmínek stavebního zákona včetně navazujících vyhlášek v 
jednotlivých případech v prolukách či větších zahradách realizovat výstavbu 
především bytovou i mimo návrhové plochy v rámci příslušných funkčních ploch (tyto 
možnosti jsou však minimální). 

 
V řešeném území jsou navrženy plochy bydlení a plochy pro drobnou výrobu a 

řemesla a silniční dopravu. 
 
Komunikační kostra urbanistického návrhu je v podstatě dána a zůstane 

zachována i do budoucna. Do návrhu je zařazena plánovaná přeložka komunikace 
I/36 jižně a západně obce doposud zpracovaná ve čtyřech variantách, proto je 
v návrhu vymezena jako koridor. Při realizaci budou u lokalit obytné zástavby 
doplněny místní obslužné komunikace (navržené jako zklidněné zóny), které budou 
navazovat na stávající komunikace ( podrobněji viz část A4.1 – Doprava ).  

 
Architektura navrhovaných objektů musí být adekvátní charakteru obce, tzn. 

příměstská individuelní zástavba rodinných domů a bytových domů (podrobněji kap. 
A6).   
 

Systém sídelní zeleně zůstává zachován, tzn. převážně volně rozptýlená 
vysoká zeleň po celé ploše obce.  

  
V návrhu územního plánu jsou doplněny pásy ochranné zeleně v rámci ploch 

drobné a řemeslné výroby, které jsou umístěny jižně zastavěného území obce 
(severní okraje lokalit směrem k obci).  
 

Vlastní urbanistická koncepce je nejlépe patrná z výkresové části.  
 
Přehled a charakteristika navržených ploch zastavitelného území 
 
k.ú. Rybitví - plochy změn (návrhové) 
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Z1 – zastavitelná plocha „za garážemi“  
rozloha : 1,9744 ha  
využití plochy : bydlení  - v rodinných domech – městské a příměstské a v bytových 
domech,   
lokalizace plochy: SZ okraj obce, prostor navazující na stávající zástavbu za řadovými 
garážemi 
specifické podmínky :  

- dopravní napojení možné prodloužením stávající obslužné komunikace  
- stávající inž. sítě (vodovod, kanalizace, plynovod) možno prodloužit z okolí 

lokality 
- pro dodávku el. energie nutno vybudovat novou trafostanici  
- nutno respektovat ochranné pásmo lesa  
- nutno respektovat podmínky a omezení plynoucí pro výstavbu v ochranném 

pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů Lázní Bohdaneč 
 
 

Z2 – zastavitelná plocha „západně obce“  
rozloha : 3,8812 ha  
využití plochy: bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
lokalizace plochy: západně obce, prostor za lesíkem, z jihu omezen ochranným 
pásmem VN přípojky k trafostanici 
specifické podmínky :  

- pro dopravní napojení bude nutné vybudovat novou obslužnou komunikaci 
v návaznosti na lokalitu Z1  

- stávající inž. sítě (vodovod, kanalizace, plynovod) bude nutno prodloužit ze 
západní části obce 

- pro dodávku el. energie nutno vybudovat novou TS 
- nutno respektovat ochranné pásmo lesa (objekty min. 50 m od hranice 

pozemku lesa, resp. dohodnout výjimku), ochranné pásmo VN přípojky  
k trafostanici 

- v severozápadní části lokality nutno respektovat podmínky a omezení 
plynoucí pro výstavbu v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých 
zdrojů Lázní Bohdaneč 

- využití lokality pro funkci bydlení je podmíněno prokázáním dodržení 
hygienických limitů hluku z plánované přeložky komunikace I/36 a 
komunikace v lokalitě R1 v dalším stupni projektové dokumentace dle 
zvolené varianty, podle výsledků je třeba navrhnout případná protihluková 
opatření v rámci navrhované lokality (nebudou realizována a hrazena 
z prostředků ŘSD, realizována mimo pozemek přeložky silnice I/36) 

 
 
Z3 – zastavitelná plocha „jihozápadně obce“  
rozloha : 5,9680 ha  
využití plochy : plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba a plochy 
ochranné zeleně (ve východním okraji) 
lokalizace plochy : JZ obce, prostor jižně stávající silnice na Černou u Bohdanče resp. 
plánované přeložky silnice I/36 
specifické podmínky :  

- dopravní napojení je možné odbočením ze stávající obslužné komunikace  
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- stávající inž. sítě (vodovod, kanalizace, plynovod, horkovod) možno 
prodloužit z okolí lokality 

- pro dodávku el. energie nutno vybudovat novou TS 
- nutno respektovat ochranné pásmo lesa v jihozápadní části lokality 
- nutno respektovat ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu  

 
 
Z4 – zastavitelná plocha „jižně obce“  
rozloha :  0,8121 ha  
využití plochy : plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba a plochy 
ochranné zeleně (v severním a jižním okraji) 
lokalizace plochy: J obce, prostor jižně stávající silnice na Černou u Bohdanče resp. 
plánované přeložky silnice I/36 
specifické podmínky :  

- dopravní napojení je možné odbočením ze stávající obslužné komunikace  
- stávající inž. sítě (vodovod, kanalizace, plynovod, horkovod) možno 

prodloužit z okolí lokality 
- pro dodávku el. energie nutno rekonstruovat stávající TS č. 924 
- nutno respektovat ochranné a bezpečnostní pásmo plynovodu a vrchního 

elektrického vedení 
 
 
Z5 – zastavitelná plocha „jižně obce“  
rozloha : 1,2033 ha  
využití plochy: plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba a plocha 
ochranné zeleně (v severním okraji) 
lokalizace plochy: J obce, prostor jižně stávající silnice na Černou u Bohdanče resp. 
plánované přeložky silnice I/36 
specifické podmínky :  

- dopravní napojení je možné odbočením ze stávající obslužné komunikace  
- stávající inž. sítě (vodovod, kanalizace, plynovod, horkovod) možno 

prodloužit z okolí lokality 
- pro dodávku el. energie nutno rekonstruovat stávající TS č. 924 
- nutno respektovat ochranné a bezpečnostní pásmo plynovodu a vrchního 

elektrického vedení 
 
 
Z6 – zastavitelná plocha „koridor přeložky silnice I/36“  
rozloha : 25,1412 ha  
využití plochy : plochy dopravní infrastruktury – silniční 
lokalizace plochy : jižně, jihozápadně a západně zastavěného území obce, částečně 
v trase stávající silnice na Černou u Bohdanče 
specifické podmínky :  

- nutno respektovat prvky ÚSES v západní části řešeného území 
- zastavitelné plochy vycházející z vymezeného dopravního koridoru, které 

nebudou součástí vybraných tras komunikací, budou bez náhrady zrušeny a 
převedeny následně změnou územního plánu obce zpět do ploch určených 
pro zemědělské využití. 
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k.ú. Rybitví - plochy přestavbové 
 

P1 – přestavbová plocha „spalovna“  
rozloha : 2,9045 ha  
využití plochy: plochy technické infrastruktury – se specifickým využitím 
lokalizace plochy: J část katastru obce, prostor areálu bývalé spalovny odpadů 
specifické podmínky :  

- dopravní napojení je možné ze stávající obslužné komunikace  
- v severní části lokality nutno respektovat ochranné pásmo lesa  
- nutno respektovat funkční využití, které je pro tuto plochu individuelně 

stnoveno (viz kap. 6)  
k.ú. Rybitví - plochy územních rezerv 
 
 

R1 – územní rezerva přeložky silnice III/322 25 a místní komunikace připojující 
na přeložku I/36 průmyslovou zónu Lázní Bohdaneč  
  
rozloha : 0,7000 ha  
využití plochy: plochy dopravní infrastruktury – silniční  
lokalizace plochy: SZ okrajová část katastru obce 
specifické podmínky :  

- nutno respektovat trasy a ochranná pásma  vnějšího vedení VN  a VTL 
plynovodů 

- v severní části lokality nutno respektovat podmínky a omezení plynoucí pro 
výstavbu v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů Lázní 
Bohdaneč 

 
 

R2 – územní rezerva přeložky silnice I/36   
  
rozloha : 4,2525 ha  
využití plochy: plochy dopravní infrastruktury – silniční  
lokalizace plochy: jižně zastavěného území obce, v trase stávající komunikace III. třídy 
na Černou u Bohdanče 
specifické podmínky :  

- nutno respektovat trasy a ochranná pásma  veškerých inženýrských sítí 
- nutno respektovat blízkou stávající obytnou a občanskou zástavbu 

z hlediska hygienických limitů 
 
 

R3 – územní rezerva pro labskou vodní cestu 
  
rozloha : 11,6384 ha  
využití plochy: plochy vodní a vodohospodářské  
lokalizace plochy: J okraj katastru obce 
specifické podmínky :  

- nutno respektovat prvky ÚSES 
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4 koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení, 
včetně podmínek pro její umísťování 

 
4.1 Doprava  

4.1.1 Silniční doprava 

 
Silnice 
 
Řešeným územím prochází silnice I/36  Pardubice - Rybitví – Lázně Bohdaneč a 

III/32 225  Rybitví – Černá u Bohdanče. 
 
V souladu s ÚP VÚC je navržena její přeložka komunikace I/36 jižně obce 

(zhruba v trase dnešní komunikace III/32 225) a dále západně obce směrem na Lázně 
Bohdaneč. Vzhledem k tomu, že dosud nebylo rozhodnuto o konečné variantě je v ÚP 
vymezen koridor obsahující všechny prověřované varianty řešení (lokalita Z6). 
V úseku, kde prochází jižně stávající zastavěné části obce bude nutno vybudovat 
protihlukové stěny pro ochranu blízkých obytných objektů. Pro novou lokalitu Z2 bude 
v dalším stupni projektové dokumentace nutno provést posouzení zatížení hlukem 
z dopravy, a podle výsledků navrhnout případná protihluková opatření v rámci 
navrhované lokality. 

 
Místní komunikace 
 
Dopravní napojení většího množství staveb (rozsáhlejší lokality) je obecně nutno 

řešit prostřednictvím soustavy místních obslužných komunikací, s „kmenovým“ 
napojením na hlavní silnici tak, aby byly minimalizovány počty vjezdů na silniční síť         
(komunikace III.tř.) i počty křižovatek místních komunikací se silniční sítí.  

 
V prostoru mezi Černou u Bohdanče a Rybitvím se všechny varianty přeložky 

I/36 napojují do trasy stávající III/322 25. Přeložka III/322 25 začíná odpojením ze 
stávající trasy u Černé u Bohdanče a končí v průsečné křižovatce s přeložkou silnice 
I/36, 4. rameno křižovatky tvoří místní komunikace připojující na přeložku I/36 
průmyslovou zónu Lázní Bohdaneč. 

 

4.1.2 Pěší a cyklisté 

 
Chodníky  pro  pěší jsou  vybudovány  převážně v centrálních částech obce. Na  

ostatních místních  komunikacích bude provoz realizován jako zklidněné zóny. 
 
Podél silnice 1/36 je vybudována oddělená stezka pro pěší a cyklisty, převládá 

na ní cyklistický provoz. 
 
V řešeném území je třeba zohlednit požadavky platné vyhlášky tak, aby byla 

zabezpečena optimální tvorba bezbariérového životního prostředí. 
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4.1.3 Doprava v klidu 

 
Pro ( zejména nově budované ) podnikatelské aktivity a občanskou vybavenost 

je i do budoucna nutné zajistit potřebný počet parkovacích stání pro pracovníky i 
zákazníky, a to jako součást vlastních areálů.  

 

4.1.4 Ochranná pásma 

 
V lokalitě Z2 bude realizace funkce „bydlení individuálního městského a 

příměstského typu“  podmíněna z hlediska ochrany před hlukem, v další fázi (územní 
řízení, regulační plán) musí být prokázáno dodržení hygienických limitů hluku 
z plánové silniční komunikace I/36 na hranici navržené lokality Z2 dle zvolené varianty 
trasy přeložky. 

 
V úseku, kde prochází přeložka komunikace I/36 jižně stávající zastavěné části 

obce bude nutno vybudovat protihlukové stěny pro ochranu blízkých obytných objektů 
a objektů občanské vybavenosti. 

 
 

4.2 Vodní hospodářství  
 

4.2.1 Vodovod 

 
Pro stávající i navrhovanou zástavbu bude stávající vodovodní síť vyhovovat, síť 

může být rozšiřována dle potřeby novými řady a přípojkami. 
 
Návrh a vybudování vodovodních řadů bude splňovat obecné technické 

požadavky na výstavbu vodovodů. 
 

4.2.2 Kanalizace 

 
Odkanalizování pro stávající zástavbu obce bude vyhovovat. Pro budoucí 

rozšiřování výstavby bude dle potřeby do míst nové zástavby v nezbytném rozsahu 
kanalizace doplněna potrubím stok, šachtami, objekty a přípojkami, a to vždy 
s ohledem na stav, druh a kapacitu stávající kanalizační sítě. 

 
Do návrhu byla z ÚP VÚC Pardubického kraje převzata trasa kanalizace K9 

(napojení obcí severně Pardubic na ČOV Pardubice). Vzhledem k nedostupnosti 
podrobnějších dat návrh kanalizačního řadu nebyl zahrnut mezi veřejně prospěšné 
stavby. 

 
 
 

4.3  Elektrorozvody 
 
Napájení navrhovaných ploch ze stávající elektrorozvodné sítě je uvažováno 

následujícím způsobem:  
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Lokalita Z1  
napájení nové výstavby je nutno realizovat z nové transformační stanice TS 35 / 0,4 
kV. Tato bude napojena přípojkou 35 kV ze stávajícího vedení VN 35 kV – č. 818 do 
obce.  Sekundární rozvod NN z nové TS bude proveden zemními kabely a bude řešen 
tak, aby velká část zástavby měla zajištěno oboustranné napojení.  
 
Lokalita Z2  
napájení je nutno realizovat z nové transformační stanice TS 35 / 0,4 kV. Tato bude 
napojena krátkou přípojkou 35 kV ze stávajícího vedení VN 35 kV – č. 818 do obce. 
Sekundární rozvod NN z nové TS bude proveden zemními kabely a bude řešen tak, 
aby velká část zástavby měla zajištěno oboustranné napojení.  
 
Lokalita Z3 
při plném využití území bude nutné pro zajištění el. energie vybudovat novou TS 
35/0,4 kV. TS bude napojena krátkou přípojkou 35 kV ze stávajícího vedení VN 35 kV 
– č. 818 do obce. Velikost trafa bude určena na základě požadavků jednotlivých 
odběratelů. Pro počáteční výstavbu v tomto prostoru bude možné napojení ze stávající 
TS č. 924 (Rybitví - stará obec). Sekundární rozvod NN v řešeném území bude 
proveden zemními kabely, bude dimenzován s ohledem na požadovaný výkon a bude 
zajišťovat oboustranné napojení. 
 
Lokalita Z4 
napojení se předpokládá ze stávající TS č. 924 (Rybitví stará – obec) za podmínky, že 
tato TS, která je ve špatném technickém stavu, bude rekonstruována. TS bude 
osazena novým transformátorem s potřebným výkonem, novým rozvaděčem NN (400 
V) a provedena celková repase TS. Sekundární rozvod NN v řešeném území bude 
proveden zemními kabely, bude dimenzován s ohledem na požadovaný výkon a bude 
zajišťovat oboustranné napojení. 
 
Lokalita Z5  
lokalita se nachází v blízkosti stávající stožárové TS 35/0,4 kV č. 924. Tato TS bude 
rekonstruována jak je uvedeno v návrhu lokality Z4 a zajistí tak výkon i pro odběry 
v této lokalitě. Sekundární rozvod NN v řešeném území bude proveden zemními 
kabely, bude dimenzován s ohledem na požadovaný výkon a bude zajišťovat 
oboustranné napojení. V případě, že by požadavky na nový výkon přesáhly možnosti 
rekonstruované TS (odběry nad 160 A) bude nutné řešit výstavbu nové TS 35/0,4 kV. 
 
Lokalita Z6  
Nepředpokládá se požadavek na odběr el. energie. V případě potřeby (osvětlení 
silnice) bude napojení možné ze stávajících distribučních trafostanic. 
 
Lokalita P1  
vzhledem ke specifickému funkčnímu využití bude řešeno individuálně.  
 
 
Veřejné venkovní osvětlení 
 

Součástí nové výstavby bude realizace veřejného venkovního osvětlení, které 
bude řešit osvětlení nových obslužných komunikací. Napájení v.o. bude řešeno jednak 
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napojením na stávající kabelové vedení v.o. v obci (lok. Z1), v případě ostatních lokalit 
bude nutné realizovat nové napájecí body v.o.  

 
 

4.4 Spoje  
 

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

 
4.5 Plynovody  

 
Stávající plynovodní rozvody mají dostatečnou rezervu, a proto mohou být 

navrhované objekty napojeny na stávající plynovodní síť jednoduchými odbočkami či 
malých okruhů. Při návrhu nových tras budou zhodnoceny stávající rozvody a 
případně navržena jejich úprava či náhrada ( přehodnocení dimenzí stávající sítě,  
výměna některých úseků plynovodu apod. ).  

 
4.6 Zásobování teplem  

 
V rámci teplofikace byla vybudována předávací stanice v ZŠ Rybitví, která je v 

současné době v provozu a vytápí areál ZŠ a dílny autoservisu. Zdroj tepla je budován 
na celkovou kapacitu zásobování teplem pro přilehlé bytové objekty a ubytovny včetně 
ohřevu TVU. Horkovodem je možno zásobovat i lokality drobné výroby a skladování 
Z3, Z4 a Z5. 

 
V nově navrhovaných obytných lokalitách se předpokládá především vytápění 

pomocí spotřebičů na zemní plyn napojených na rozvody v obci. V návrhu je rovněž 
uvažováno s vytvořením rezervy pro elektrické vytápění  

 
 
4.7 Občanské vybavení a veřejná prostranství 
 

Nové plochy občanského vybavení nejsou v územním plánu navrženy (stávající  
jsou dostačující, umožňují případný rozvoj či doplnění). Do budoucnosti může být 
řešeno drobné doplnění občanského vybavení v rámci návrhových obytných ploch. 

 
Drobná občanská vybavenost (služby, nerušící řemesla, drobný obchod, malé 

ubytování, atd.) může rovněž být umisťována v rámci ostatních – zejména obytných – 
ploch. 

 
Podmínky pro umisťování konkrétních typů občanské vybavenosti jak funkční tak 

prostorové jsou uvedeny v následující kapitole 6. – stanovení podmínek využití ploch 
s rozdílným způsobem využití pro plochy.  

 
 

Veřejná prostranství 
 

Celková koncepce veřejných prostranství vychází ze stávajících centrálních 
prostorů či jejich náznaků – v okolí obecního úřadu a před ZŠ ve střední části obce. 
Výrazné náměstí či náves se v obci nevyskytují ani nejsou navrhovány. 
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Lokalizace výše uvedených ploch je zřejmá z hlavního výkresu výkresové části 

v měřítku 1 :5 000. 
 
 

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

 
5.1 Životní prostředí 

 
Je nutné uplatňovat veškerá možná opatření pro udržení alespoň stávajícího 

stavu a výhledové zlepšení, a proto bude při provozování stávajících i nových činností 
nutné klást pozornost zejména na : 

- popis zvolené technologie a porovnání s tzv. nejlepší dostupnou technikou 
v daném oboru 

- zajištění opatření k předcházení vlivů na životní prostředí 
- volbu typu a účinnost technického řešení zařízení na záchyt emisí do 

životního prostředí (do ovzduší, do vod a hlučnosti) 
- bezpečnost provozu a protihavarijní zajištěnost 
- předpokládanou četnost jednotlivých typů dopravních prostředků a velikost 

parkoviště 
 
Je třeba klást důraz na pečlivé zvažování budoucích záměrů, resp. vyloučení 

takových aktivit v navržených plochách, které by zejména v kombinaci mohly přinést 
nadměrnou zátěž pro okolí.  

 
 

5.2 Územní systém ekologické stability – ÚSES  
 

Vymezení systému ekologické stability zajišťuje uchování a reprodukci 
přírodního bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na 
vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny.  
 

V rámci ÚSES byly v řešeném území vymezeny následující prvky 
nadregionálního, regionálního a lokálního významu: 

 
 nadregionální biokoridory:  

- K72 nadregionální vodní biokoridor kopírující trasu vodního toku řeky Labe, 
zahrnuje převážně plochu vodního toku a přilehlých břehů, nemá stanoveno 
ochranné pásmo, vymezený funkční  

 
 regionální biocentra:  

- RBC 917 Labiště pod Černou – stará Labská ramena a přiléhající zaplavované 
louky včetně toku Labe v jižní části řešeného území, vymezené funkční   
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 regionální biokoridory:  
- RBK 6 regionální biokoridor Labe, Labiště pod Černou – spojuje ekologicky 

významné lokality v labské nivě, vymezený funkční   
 

 lokální  biocentra:  
- LBC 5 lokální biokoridor Křičenský kout - Labský břeh se vzrostlými stromy, za 

pásem zeleně podél Labe směrem k průmyslové zóně stáv. kultura orná půda, 
BC k vymezení 

- LBC 22 lokální biokoridor Stará kolonie  - vzrostlé světlé smíšené lesy 
v severovýchodním okraji řešeného území, vymezené funkční 

- LBC 24 lokální biokoridor Bratníkovská Lhotka - nevyužitá  plocha s rumištěm 
v centrální části řešeného území, k vymezení 

- okrajově LBC 19 lokální biocentrum Mokřady – okrajově zasahuje do 
jihovýchodní části řešeného území 

 
 lokální  biokoridory:  

- LBK 20 V kocmoudě - spojuje stanoviště labské terasy v severní části 
řešeného, BC č.21 a 22, částečně vymezený funkční 

- LBK 23 Olšinky – lokální biokoridor procházející v jižní části řeš. území  od 
Labe podél hráze odkaliště Lhotka, dále probíhá podél malého vodního toku s 
vodou kontaminovanou kaly a severněji podél degradovaných segmentů 
lužních porostů, dále nevyužitými plochami a plochami orné půdy, pak zahrnuje 
mez na okraji terasy a podél odvodňovacího kanálu BK č. 20, částečně 
vymezený funkční 
 
Prvky ekologické stability jsou z velké části vymezené a funkční. 
 
Plochy určené pro realizaci ÚSES lze využívat pouze tak, aby nebyla narušena 

jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekostabilizační funkce.  
 
 

5.3 Záplavové území 
 
Vzhledem k přítomnosti záplavového území řeky Labe v řešeném území je třeba 

především zabezpečit průmyslový areál Synthesie a čistírnu odpadních vod proti 
povodňovým vodám.  

 
Do vlastního zastavěného území obce ani do návrhových ploch záplavové území 

vymezené hranicí Q100 nezasahuje. 
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6 stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití s určením převažujícího účelu využití (hlavni využití), 
pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného 
využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a 
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu 

 
Vlastním návrhem v územním plánu obce se stávající funkční členění výrazně 

nemění, přičemž v řešeném území byly vyznačeny následující funkční plochy : 
 
 

1. BI – plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské   
 

A - slouží: 
plochy rodinných domů se zázemím včetně nerušících obslužných funkcí místního 
významu 
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami  
2) obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou 

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

3) drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel 
4) odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití 
5) nezbytné plochy technického vybavení 
6) příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové 
7) dopravní plochy a zařízení 
8) zeleň liniová a plošná 
9) informační, propagační a reklamní stavby 

 
nepřípustné : 

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

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

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

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

překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve 
smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)  
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C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba rodinného domu – max. 2 nadzemní podlaží  

 
• stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou doplňkem 
(samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými 
architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost) 
•  stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemní podlaží  
• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 
0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do 
objektu  

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  pro zastavitelná území  
 

•   koeficient zastavění = max. 45% - je dán podílem celkové zastavěné plochy 
stavbou hlavní, stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník 
apod.) a zpevněnými plochami (vjezdy, terasy, chodníky, atd.) k celkové výměře 
stavebního pozemku  

 
 

2. BH – plochy bydlení – v bytových domech   
 

A - slouží: 
plochy bytových domů se zázemím včetně nerušících obslužných funkcí místního 
významu 
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) stavby a plochy bydlení v bytových domech   
2) obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou 

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

3) drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel 
4) odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití 
5) nezbytné plochy technického vybavení 
6) příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové 
7) dopravní plochy a zařízení 
8) zeleň liniová a plošná 
9) informační, propagační a reklamní stavby 

 
nepřípustné : 

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

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

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

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

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

 
C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba bytového domu – max. 4 nadzemní podlaží  
•  stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemní podlaží  
• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 
0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do 
objektu  

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  pro zastavitelná území  
 

•   koeficient zastavění = max. 65% - je dán podílem celkové zastavěné plochy 
stavbou hlavní, stavbami doplňkovými a zpevněnými plochami ( vjezdy, terasy, 
chodníky, atd ) k celkové výměře stavebního pozemku  

 
 

3. OV – plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura  
 

A - slouží: 
plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti sloužící pro vzdělávání a 
výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, 
ochranu obyvatelstva dle platné legislativy. 

  
B - funkční využití: 

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

ploch 
2) služby, veřejné stravování a ubytování 
3) kulturní, sociální, zdravotnické, výchovné, sportovní a církevní zařízení 
4) odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití 
5) nezbytné plochy technického vybavení 
6) příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové 
7) zeleň liniová a plošná 
8) informační a reklamní zařízení 
9) zařízení drobné výroby a řemesel nerušící nad míru přípustnou okolí (ve 

smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP) 
 

nepřípustné: 
1) bytová výstavba 
2) objekty  a plochy zemědělské a průmyslové výroby 

 
C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba občanské vybavenosti – max. 4 nadzemní podlaží  
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• stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou doplňkem 
(samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými 
architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost) 
• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 
0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do 
objektu  

 
 

4. OM - občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední  
 

A - slouží: 
plochy převážně komerční občanské vybavenosti sloužící pro administrativu, obchodní 
prodej, ubytování, stravování, služby 

  
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) administrativní areály vč. nezbytných obslužných ploch 
2) maloprodej 
3) objekty pro ubytování a stravování 
4) objekty pro služby 
5) výstavní areály 
6) odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití 
7) nezbytné plochy technického vybavení 
8) příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové 
9) zeleň liniová a plošná 
10) informační a reklamní zařízení 
 

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

plochy nad přípustné normy pro obytné zóny  
3) objekty  a plochy výroby a skladování 

 
C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
 

•  stavba občanské vybavenosti – max. 4 nadzemní podlaží  
• stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou doplňkem 
(samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými 
architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost) 
• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 
0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do 
objektu  

 
 

5. OS – plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení  
 

A - slouží: 
plochy sportovních a tělovýchovných areálů   
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B - funkční využití: 
přípustné: 

1) areály a plochy tělovýchovné a sportovní 
2) sportovní zařízení a vybavení 
3) vybavení sociální a hygienické výše uvedených areálů 
4) nezbytné plochy tech. vybavení 
5) příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové 
6) zeleň liniová a plošná  
7) veřejné stravování pro obsluhu území 
8) byty služební a majitelů zařízení 
 
nepřípustné: 
1) bytová výstavba 
2) občanská vybavenost 
3) objekty výroby a skladování 
 

C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba občanské vybavenosti – max. 2 nadzemní podlaží  
• stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou doplňkem 
(samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými 
architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost) 
• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 
0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do 
objektu  

 
 

6. PV – plochy veřejných prostranství 
 
A - slouží: 
jako veřejná prostranství, kterými jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, 
veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící 
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru a mají významnou 
prostorotvornou a komunikační funkci a je třeba je samostatně vymezit  
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy veřejných prostranství 
2) plochy a koridory silniční dopravy 
3) plochy dopravy v klidu 
4) městský mobiliář a drobná architektura 
5) zeleň liniová a plošná  
6) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy  
7) vodní plochy a toky 
8) trasy liniové tech. vybavenosti 
 

nepřípustné : 
1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
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7. DS – plochy dopravní infrastruktury - silniční 
 
A - slouží: 
plochy a koridory silniční dopravy, včetně dopravy v klidu a vybraných veřejných 
prostranství  
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy a koridory silniční dopravy 
2) plochy dopravy v klidu 
3) zeleň liniová a plošná  
4) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy  
5) vodní plochy a toky 
6) trasy liniové tech. vybavenosti 
 

nepřípustné : 
1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 

 
 

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

přípustné: 
1) plochy a areály veřejné technické infrastruktury 
2) plochy dopravy v klidu 
3) zeleň liniová a plošná  
4) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy  
5) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 
6) vodní plochy a toky 
7) trasy liniové tech. vybavenosti 
 

nepřípustné : 
1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 

 
 

9. TO - plochy technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro 
nakládání s odpady 
 
A - slouží: 
plochy skládek, sběrných dvorů apod.  
  
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy skládek, sběrných dvorů apod. 
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2) plochy dopravy v klidu 
3) zeleň liniová a plošná  
4) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy  
5) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 
6) vodní plochy a toky 
7) trasy liniové tech. vybavenosti 
 

nepřípustné : 
1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 

 
 

10. TX - plochy technické infrastruktury – se specifickým využitím 
 
A - slouží: 
plochy areálů specifické technické infrastruktury, které nelze zařadit do hlavních typů 
(inženýrských sítí a ploch a staveb pro nakládání s odpady) a je třeba jim stanovit 
specifické podmínky.  
  
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy technické infrastruktury mimo jakékoli činnosti s veškerými odpady, 

s výjimkou činností souvisejících s likvidací a čištění odpadních vod   
2) plochy dopravy v klidu 
3) zeleň liniová a plošná  
4) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy  
5) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 
6) vodní plochy a toky 
7) trasy liniové tech. vybavenosti 
 

nepřípustné : 
1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 

 
 

11. VT  - plochy výroby a skladování – těžký průmysl a energetika 
 

A - slouží: 
plochy výrobních areálů těžkého průmyslu a energetiky a případným negativním 
vlivem nad přípustnou mez mimo areál, obvykle je vymezeno ochranné pásmo 
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) výrobní areály těžkého průmyslu 
2) administrativní a správní budovy související s dominantní funkcí   
3) odstavná místa a garáže 
4) příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové 
5) zeleň liniová a plošná  
6) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 
7) doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí 
8) byty služební a majitelů zařízení 
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nepřípustné: 
1) byty nad rámec služebního charakteru 
2) plochy a objekty občanské vybavenosti 

 
C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
• veškeré plochy pro odstavování a parkování vozidel musí být na pozemku dané 
funkční plochy 
• pásmo hygienické ochrany stanoveno individuelně 

 
 

12. VL  - plochy výroby a skladování – lehký průmysl  
 

A - slouží: 
plochy výrobních areálů lehkého průmyslu, negativní vliv nad přípustnou mez 
nepřekračuje hranice areálu 
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) výrobní areály lehkého průmyslu 
2) administrativní a správní budovy související s dominantní funkcí   
3) odstavná místa a garáže 
4) příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové 
5) zeleň liniová a plošná  
6) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 
7) doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí 
8) byty služební a majitelů zařízení 
 

nepřípustné: 
1) byty nad rámec služebního charakteru 
2) plochy a objekty občanské vybavenosti 

 
C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
• veškeré plochy pro odstavování a parkování vozidel musí být na pozemku dané 
funkční plochy 
• pásmo hygienické ochrany nesmí překročit hranice areálu 

 
 
 

13. VD  - plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba  
 

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

1) drobná výroba, služby, řemesla, sklady 
2) administrativní a správní budovy související s dominantní funkcí  
3) odstavná místa a garáže 
4) příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové 
5) zeleň liniová a plošná  
6) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 
7) doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí 
8) byty služební a majitelů zařízení 

 
nepřípustné: 

1) byty nad rámec služebního charakteru 
2) plochy a objekty občanské vybavenosti 

 
C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba výroby a skladů – max. 4 nadzemní podlaží  
• stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou doplňkem 
(samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými 
architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost) 
• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 
0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do 
objektu  
• minimálně 20% celkové plochy musí být ozeleněno  
• veškeré plochy pro odstavování a parkování vozidel musí být na pozemku dané 
funkční plochy 
• pásmo hygienické ochrany nesmí překročit hranice areálu 

 
 

14. ZV – plochy systému sídelní zeleně – na veřejných prostranstvích 
 

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

přípustné: 
1) plochy veřejné zeleně a parků  
2) mobiliář, dětská hřiště 
3) sportovní plochy a vybavení 
4) drobná architektura 
5) pěší a cyklistické komunikace 
6) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy  
7) vodní plochy a toky 
8) trasy liniové tech. vybavenosti 

 
nepřípustné : 

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
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15. ZO – plochy zeleně – ochranné a izolační  
 

A - slouží: 
plochy ochranné a izolační zeleně včetně případných vodních ploch a toků  

 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy ochranné a izolační zeleně 
2) pěší a cyklistické komunikace 
3) vodní plochy a toky 
4) trasy liniové tech. vybavenosti 
 

nepřípustné : 
1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 

 
 
16. NS - plochy smíšené nezastavěného území  
indexy funkcí :  p – přírodní, z – zemědělská, l – lesnická, v – vodohospodářská   
 
A - slouží: 
plochy smíšené nezastavěného území jsou funkčně nevyhraněné s indexem několika 
přípustných funkcí; plochy jednotlivých funkcí nevyžadují jejich samostatné vymezení  
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) zemědělsky využívané plochy  
2) stavby přípustné v nezastavěném území dle platné legislativy 
3) pozemky určené k plnění funkcí lesa 
4) pozemky vodních ploch, koryt vodních 
5) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční 

prvky) 
6) ovocné sady 
7) komunikace pěší, cyklistické  
8) účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy 
9) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení 
10) informační, propagační a reklamní zařízení 
11) naučné stezky 

 
nepřípustné: 

1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné        
 
 
17. NP - plochy přírodní  
 
A - slouží: 
plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy, 
prvky ÚSES, apod.  
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B - funkční využití: 
přípustné: 

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

2) extenzivně využívané zemědělské pozemky s ohledem na režim v prvcích 
ÚSES  

3) ovocné sady 
4) komunikace pěší, cyklistické  
5) účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy 
6) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení 
7) naučné stezky 

 
nepřípustné: 

1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné        
 
 
18. W - plochy vodní a vodohospodářské  
 
A - slouží: 
plochy, které se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, 
ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a 
plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na 
úseku vod a ochrany přírody a krajiny 
 
B - funkční využití: 

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

prvky) 
4) účelové komunikace 
5) stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce 
6) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení 

 
nepřípustné: 

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

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

prvky) 
3) účelové komunikace 
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4) stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce 
vyhovující definici staveb přípustných v nezastavěném území dle platné 
legislativy  

5) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení 
 

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

 
 
Hranice jednotlivých výše uvedených funkčních ploch jsou nejlépe patrné             

z výkresové části – hlavního a koordinačního  výkresu. 
 
Stavby, zařízení a využití neuvedená v přípustném nebo v nepřípustném využití 

posuzuje stavební úřad z hlediska konkrétních územních podmínek a v případě, že 
neshledá závažné střety, které by umístění požadované aktivity bránily, jsou 
považovány za přípustné.  

 
 

7 vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečností 
státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit nebo využít předkupního práva 

 
Jako veřejně prospěšná stavba dopravní a technické infrastruktury byl 

v návaznosti na ÚP VÚC Pardubického kraje stanoven koridor pro přeložku 
komunikace I/36 - plocha WD01 s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního 
práva zahrnující následující pozemky nebo jejich části v k.ú. Rybitví (KN k 11/2007) 
dle výkresu  A2.4 - veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace: 
 
WD01 
p.č. 899/1, 899/2, 899/3, 529, 531, 898/1, 894, 521, 520, 519, 532, 537, 895, 538, 536, 
535, 534, 515/1, 517, 897, 514, 513, 509, 512, 893/13, 893/14, 893/15, 554/1, 937/6, 
554/6, 937/7, 937/9, 89316, 937/8, 885/4, 554/4, 885/3, 885/2, 885/5, 584/1, 585/1, 
584/2, 586, 587, 588/1, 591, 494, 493, 496, 503/1, 489, 490, 492, 893/17, 893/18, 
893/19, 893/2, 893/20, 893/25, 893/1, 485/3, 893/21, 932/17, 485/2, 485/4, 437/2, 
436/2, 893/24, 893/22, 893/23, 437/1, 436/1, 438/1, 593, 592/1, 932/16, 932/15, 
932/13, 932/14, 416, 434/4, 932/13, 932/12, 934/5, 433/1, 434/1, 434/2, 433/5, 932/1, 
482/2, 1007, 907/4, 932/18, 907/5, 422/11, 1002, 932/5, 905/10, 905/9, 406, 422/1, 
408/1, 932/4, 397/4 380, 381/1, 932/3, 397/1, 872/1, 391/2, 272/1, 383/2, 932/20, 
381/2, ·735, 381/3, 909/9, 909/8, 932/6, 312/2, 321/25, 313/2, 311, 313/5, 231/26, 
231/19, 313/6, 932/7, 313/7, 307, 932/8, 305/8, 947, 911/4, 288/1, 932/9, 198, 932/10, 
932/19, · 675, 949/6, 932/21, 911/7, 949/7, 911/8.   
  

Do návrhu byla z ÚP VÚC Pardubického kraje převzata trasa kanalizace K9 
(napojení obcí severně Pardubic na ČOV Pardubice). Vzhledem k nedostupnosti 
podrobnějších dat návrh kanalizačního řadu nebyl zahrnut mezi veřejně prospěšné 
stavby. 

Plochy pro situování výše uvedených staveb jsou vymezeny ve výkrese veřejně 
prospěšných staveb , opatření a asanací č. A2.4. 
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8 vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich 
využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále 
stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení 
pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně 
plánovací činnosti, 

 
 
V územním plánu byly navrženy následující plochy, jejichž využití prověří 
zpracování územní studie: 
 

- plocha zastavitelného území ve výkresové části označené Z2. 
 
Jako lhůta pro pořízení této územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení 

dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti je stanoven termín do podání 
žádosti o vydání územního rozhodnutí.  

 
 

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

 
Územní plán je zpracován digitální formou a tisky provedeny na barevném plotru 

jako 1 list pro každý následující výkres : 
 
A - Návrh územního plánu  
 
A1 textová část 
  
obsahuje 30 stran. 
 
 
A2 výkresová část 
 

A2.1 výkres základního členění území   1 :  5 000 
A2.2 hlavní výkres 1 :  5 000 
A2.3a hlavní výkres – inž. sítě – energetika a telekom. 1 :  5 000 
A2.3b hlavní výkres – inž. sítě – vod. hospodářství V+K 1 :  5 000 
A2.4 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření 
 a asanací 1 :  5 000 
 
 

B - Odůvodnění územního plánu  
 
B1 textová část 
 
obsahuje 110 stran. 
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B2 výkresová část 
 

B2.1 koordinační výkres 1 :  5 000 
B2.2 výkres širších vztahů 1 :25 000 
B2.3 výkres předpokládaných záborů půd. fondu 1 :  5 000 

 
 

C - Poučení  
 
obsahuje 1 stranu 
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B - Odůvodnění ÚP  
 
 
B1 - TEXTOVÁ ČÁST 

 

 

 

1) Postup při pořízení územního plánu 
 

Na základě žádosti obce ze dne 4.10.2006 podle § 14 zákona č. 50/1975 Sb., 
v platném znění (stavební zákon) Magistrát města Pardubice, odd. územního 
plánování, zahájilo proces pořízení územního plánu Rybitví. O pořízení dokumentace 
rozhodlo zastupitelstvo obce Rybitví dne 20.3.2006. 

Pořizování dokumentace začalo zpracováním zadání. Veřejnou vyhláškou ze dne 
25.5.2007 bylo oznámeno projednání návrhu zadání ÚP Rybitví. Návrh zadání byl 
zaslán dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu a vystaven 
k veřejnému nahlédnutí od 1.6.2007 do 2.7.2007 na Magistrátu města Pardubice, 
stavebním úřadu, odd. územního plánování a na obecním úřadě v Rybitví. Zadání ÚP 
Rybitví bylo upraveno na základě projednání upraveno a následně schváleno 
Zastupitelstvem obce Rybitví dne 17.9.2007.  

 
Po předání návrhu územního plánu . proběhlo dne 4.3.2008 společné jednání na 

obecním úřadu v Rybitví o návrhu ÚP Rybitví, jehož součástí bylo vyhodnocení 
udržitelného rozvoje území, dle § 50 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (stavební zákon). Návrh ÚP byl vystaven od 4.3.2008 do 3.4.2008 na 
Magistrátu města Pardubice, stavebním úřadu, odd. územního plánování a obci 
Rybitví. Zároveň byl vystaven k nahlédnutí na webových stránkách města Pardubice.  

 
Dne 5.5.2008 požádal pořizovatel dotčený orgán o stanovisko k záboru ZPF, dne 

9.10.2008 pak orgán ochrany ZPF vydal souhlasné stanovisko k záboru. 
 
Na základě nutnosti koordinace požadavků vyplývajících ze stanovisek 

dotčených orgánů, připomínek sousedních obcí, krajského úřadu a požadavků obce 
Rybitví, pořizovatel, po dohodě s určeným zastupitelem, na základě rozhodnutí 
zastupitelstva obce Rybitví ze dne 20.4.2009, rozhodl o úpravě dokumentace a 
opakování společného jednání o návrhu územního plánu Rybitví. Důvody pro 
opakování společného jednání spočívaly zejména v doplnění vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území, řešení koridoru přeložky silnice I/36 vč. navazujících ploch a 
řešení plochy areálu bývalé spalovny.  

 
Dne 2.6.2009 proběhlo opakované společné jednání na obecním v Rybitví o 

návrhu ÚP Rybitví, jehož součástí bylo vyhodnocení udržitelného rozvoje území, dle § 
50 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Návrh byl 
vystaven od 2.6.2009 do 2.7.2009 na Magistrátu města Pardubice, stavebním úřadu, 
odd. územního plánování a obci Rybitví. Zároveň byl vystaven k nahlédnutí na 
webových stránkách města Pardubice 
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Pořizovatel dne 21.7.2009, na základě požadavku KrÚ Pardubického kraje, 
odboru životního prostředí a zemědělství, předal podklady pro vydání stanoviska 
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Příslušný orgán následně dne 3.8.2009 vydal 
své souhlasné stanovisko.  

 
Veřejnou vyhláškou ze dne 3.11.2009 bylo oznámeno zahájení řízení o návrhu 

ÚP Rybitví. K veřejnému projednání pořizovatel přizval jednotlivě obec Rybitví, 
dotčené orgány a sousední obce. Veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce 
obce Rybitví a Magistrátu města Pardubice a to od 4.11.2009 do 4.12.2009, resp. od 
4.11:2009 do 6.1.2010. Dne 5.1:2010 na obecním úřadu v Rybitví proběhlo veřejné 
projednání o upraveném a posouzeném návrhu ÚP Rybitví.  

 
O stanovisko k záboru ZPF požádal pořizovatel Krajský úřad Pardubického kraje, 

odbor životního prostředí a zemědělství, dne 6.1.2010. Souhlasné stanovisko k záboru 
ZPF bylo vydáno dne 19.1.2010. 

 
Následně po řízení o návrhu pořizovatel požádal dne 25.2.2010, resp. 

22.3.2010, některé dotčené orgány o vyjádření k připomínkám a námitkám 
uplatněným v rámci řízení o návrhu, o kterých se domníval, že směřují proti obsahu 
stanovisek dotčených orgánů a které následně využil pro zpracování odůvodnění a 
přezkumu územního plánu a návrhu rozhodnutí o námitkách.  

O vyjádření byly požádány tyto dotčené orgány : Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje (k námitce č. 1, 5), Krajská hygienická stanice (k námitce č. 1, 5), 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (k 
připomínce č. 8, 10 a námitce č. 1, 2, 3, 4, 5), Krajský úřad Pardubického kraje, odbor 
dopravy a silničního hospodářství (k námitce č. 1), Magistrát města Pardubic, odbor 
dopravy (k námitce č. 1), Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí (k 
připomínce č. 8, 10 a námitce č. 1, 2, 3, 4, 5), Ministerstvo dopravy ČR (k námitce č. 
1). 

 
Dokumentace byla následně v souladu s § 53 stavebního zákona a v souladu 

s výsledky vyhodnocení řízení o návrhu dopracována a předložena zastupitelstvu 
obce Rybitví k vydání. 
 
  
 

2) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace 
využívání území z hlediska širších vztahů 

 
Z hlediska Politiky územního rozvoje České republiky 2008 schválené usnesenim 

vlády č. 929 dne 20.7.2009 spadá území řešené územním plánem do rozvojové 
oblasti OB4 – Rozvojová oblast Hradec Králové/Pardubice a do rozvojové osy OS4 
Praha – Hradec Králové / Pardubice – Trutnov – hranice ČR (– Wroclaw). V širších 
souvislostech se řešeného území dotýká problematika labské vodní cesty VD1 a 
labského přístavu. 

V souladu s Politikou územního rozvoje 2008 územní plán přispívá k ochraně 
životního a obytného prostředí, krajiny, podpoře hospodářského rozvoje. 

Územní plán s hlavním cílem stabilizace obce a komplexním pohledem na 
dosavadní urbanistický vývoj obce vytváří předpoklady pro předcházení dalšímu 
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zhoršování kvality životního a obytného prostředí zejména ochranou nezastavěného 
území, respektováním záplavového území, vymezením skladebných prvků ÚSES, 
umístěním ploch výroby mimo kontakt s obytným územím a vymezením ploch sídelní 
a ochranné zeleně. V rámci nových rozvojových ploch výroby se nepředpokládá 
umístění velkých zdrojů znečištění. v rámci stabilizace a ochrany obytného a životního 
prostředí byla také navržena plocha přestavby. 

Pro předcházení prostorové segregaci jsou nové plochy pro bydlení navrženy 
v těsné návaznosti na zastavěné území obce. Situování přeložky silnice I/36 je 
významným faktorem zvyšujícím riziko zhoršení životního prostředí, avšak ve svém 
důsledku podstatným způsobem zlepšuje dopravní obslužnost území a podporuje 
hospodářský rozvoj. Navrhované funkční využití rozsáhlého průmyslového areálu ve 
východní části katastru vytváří předpoklady pro jeho případně budoucí polyfunkční 
využití. 

Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování 
(vztaženo k PÚR ČR 2006) je uvedeno v Odůvodnění. v kapitole  8) Vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území, v odstavci E. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, 
že územní plán naplňuje, resp. přispívá k naplnění, vybraných priorit územního 
plánování. 

 
Návrh územního plánu byl koordinován s ÚP VÚC Pardubického kraje, 

schváleným Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 14.12.2006, ze kterého byl do 
ÚP převzat především koridor přeložky komunikace I/36, který je navržen jižně a 
západně stávajícího zastavěného území obce, dále osa labské vodní cesty, hlavní 
trasy inženýrských sítí, prvky ochrany přírody a SES, atd. Zároveň byl návrh územního 
plánu Rybitví koordinován s projednávanými Zásadami územního rozvoje 
Pardubického kraje, jedná se především o zpřesnění koridoru přeložky silnice I/36 a 
trasy kanalizace. 

Návrh ÚP byl v rámci širších vztahů rovněž koordinován s ÚPD a ÚPP 
sousedních obcí, zejména v trasování technické a dopravní infrastruktury a prvků 
ÚSES.  

 
Z hlediska širších vztahů leží Rybitví ve střední části okresu Pardubice, západně 

od komunikace I/36 Pardubice - Rybitví – Lázně Bohdaneč, asi 6 km severozápadně 
od Pardubic. Z hlavní komunikace I/36 odbočuje v jihovýchodní části obce silnice  
III/32 225 na Černou u Bohdanče. Z jižní strany za komunikací III/32 225 navazuje na 
zastavěné území obce průmyslový areál Synthesie a.s. Semtín. Ze severní a částečně 
i severozápadní a východní strany vymezují zastavěné území plochy lesů.   

 
Nejbližšími okolními obcemi (sousedními katastry) jsou Lázně Bohdaneč (cca 2,5 

km severozápadně), Pardubice (cca 6 km jihovýchodně), Srnojedy (cca 2,5 km jižně) a 
Černá u Bohdanče (cca 2 km západně). 

 
Nejsilnější vazby má obec na Pardubice, které budou mít významný vliv zejména 

v oblasti vyšší občanské vybavenosti (především obchod a služby), která se v obci 
nebude v plné míře rozvíjet. Rovněž většina pracovních příležitostí bude dostupná 
v okolních městech, bude proto převažovat vyjížďka za prací mimo obec. V obci bude 
zastoupena především bytová zástavba ve formě příměstských rodinných domů, 
event. bytových domů v sousedství většího města a rozlehlého průmyslového areálu.  
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V oblasti technické infrastruktury má obec opět silné vazby v rámci širších vztahů 
na blízké Pardubice - vodovod je napojen na skupinový vodovod Pardubice, 
kanalizace je napojena na ČOV Pardubice, plynovody na VTL přípojku pro Semtín.  
Tyto oblasti technické infrastruktury jsou stabilizované, koncepce zůstává zachována a 
v rámci širších vztahů je není třeba nově řešit. Ostatní obory technické infrastruktury 
jsou řešeny v rámci katastrálního území obce a nemají významnější  vazby v rámci 
širších vztahů. 
  

V rámci širších vztahů ÚSES se v řešeném území vyskytují následující prvky, 
které byly převzaty z nadřazené dokumentace a zapracovány do návrhu územního 
plánu: 
- regionální biokoridor Labe – spojuje ekologicky významné lokality v labské nivě 
- regionální biocentrum Labiště pod Černou – spojuje registrované VKP v labské 

nivě 
 
Kostru ekologické stability řešeného území tvoří zejména tok Labe 

s doprovodem lučních porostů, okolních mokřadních stanovišť  starých labských 
ramen a meandrů s přirozenou vegetací, vzniklé při úpravě toku, dále kulturní lesní 
porosty s převahou borovice, zbytky vlhkých luk v labské nivě a doprovodná zeleň 
upravených malých vodních toků a melioračních kanálů.  

 
Do řešeného území při jeho jižním okraji spadá významný krajinný prvek 

(VKP) registrovaný dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, - Labiště 
pod Černou, další dva VKP jsou na společných hranicích katastru se sousedními 
obcemi Lány na Důlku a Srnojedy.  

 
V území se nenachází evropsky významné lokality soustavy Natura 2000. 
 
Dle zákona je podél lesních pozemků stanoveno ochranné pásmo lesa v šíři 

50 m, přičemž lesní pozemky lemují zastavěné území obce zejména na severu a 
východě. 

 
Vlastní širší vztahy obce na okolí jsou nejlépe patrné z map širších vztahů 

v měřítku 1:25 000. 
 
 

3) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 
 

 
Posouzení urbanistické konceoce ÚP 
 
 Urbanistický vývoj obce Rybitví od jejího vzniku ve 14. století byl stabilizovaný 
ve shluku sídel Rybitví, Blahníkovská Lhotka, Blatník a později také včetně Staré a 
Nové kolonie. Tento pozvolný vývoj byl přerušen lokalizací rozsáhlých ploch 
průmyslové výroby v těsné blízkosti obcí ve 20. letech minulého století. Chemické 
závody Explosia a Synthesia postupně tyto obce sevřely a vedly v 50. a 60. letech 
minulého století k úplné likvidaci Blahníkovské Lhotky a Blatníku a k přesunu Rybitví 
do polohy obou kolonií. 
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 Výrazně redukované osídlení (až na jednu polovinu) ztratilo v této době 
historické jádro a důsledky likvidace urbanistické struktury území nebyly dosud zcela 
vyřešeny. S expanzí průmyslu se postupně měnil charakter území, především 
z důvodu zatížení prostředí stavbami průmyslových lagun, skládek, dopravních 
investic a terénních úprav, likvidací přírodních prvků a zatížením území průmyslovými 
exhalacemi a odpady. 

 Požadavek stabilizace a doplnění struktury sídla o prvky posilující kvalitu 
životního prostředí a vhodné podmínky pro bydlení, který je stanoven jako hlavní cíl 
historicky první územně plánovací dokumentace obce, je vhodnou reakcí na 
dosavadní, velmi rozporný, urbanistický vývoj a na jeho problémy. Návrh přesto, že 
podmínky v území jsou dosud velmi komplikované, vytváří předpoklady pro postupnou 
rehabilitaci osídlení a navazující krajiny a vznik relativně kvalitního obytného prostředí. 

 
Posouzení potřeby změn v území, jejich problémy a rizika 

 Územní plán Rybitví je první územně plánovací dokumentací, která komplexně 
hodnotí podmínky v území a poskytuje podklady pro posouzení potřeby změn v území. 
Území bylo z hlediska jeho stavu a vývoje v minulosto hodnoceno dokumentací 
Územně analytických podkladů, vydaných v roce 2008. Výsledky lze shrout do 
dásledujících zjištění: 

- narušený přirozený urbanistický vývoj obce, 
- zhoršená kvalita životního a obytného prostředí, omezené možnosti 

krátkodobé rekreace obyvatel, 
- existence značného množství limitů využití území omezujících rozvoj obce, 
- rizika spojená s průmyslovou výrobou, 
- hrozba zvyšující se zátěže území především hlukem a emisemi z dopravy, 
- příležitost ve využití nejlepších dostupných technologií. 

  

 Problémy k řešení územně plánovací dokumentací stanovené pro obec  
územně analytickými podklady jsou následující: 

- v oblasti C1 - Závady v urbanistické struktuře a využití zastavěného území 
 

Zčásti nevyužité území Semtín, Rosice Areál bývalých VCHZ Semtín ZU 11 

 
- v oblasti C5 - Problémy a střety záměrů na provedení změn v území 

 

Střet obchvatu L. Bohdaneč 
s OP VTL plynu (A075) 

Rybitví Křížení a souběh SLt 42 

 
 Rozhodující problémy v území vycházejí z jeho prudkého urbanistického vývoje 
v polovině minulém století, kdy došlo k výraznému nárůstu průmyslových ploch na 
úkor původních obcí a k zatížení krajiny jejími produkty. Územně analytické podklady 
je  specifikují jako: 

- překračování imisních limitů pro ochranu zdraví lidí (SO2, CO, PM10, 
benzen, NO2), 

- překročení imisních limitů cizorodých látek (As, Cd, Ni, benzo(a)pyren), 
- zvyšující se dopravní zatížení území (hluk, emise), 
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- nárůst emisí z plošných zdrojů, 
- rizika zněčištění podzemních a povrchových vod, 
- rizika technických havárií, 
- omezení rekreačního využití sídla a krajiny. 
 

 Řešení výše uvedených problémů a rizik navrhovaná územním plánem směřují 
k jejich omezení nebo odstranění a jsou v souladu s požadavkem postupné stabilizace 
území obce v následujícím období. Změny ve využití území a jeho prostorovém 
uspořádání jsou pochopeny jako nezbytné pro zajištění dalšího rozvoje obce. Týkaji se 
aktuálně, mimo vhodné dostavby obce, především zvýšené ochrany přírody a krajiny 
včetně funkce nadregionálního biokoridoru a stávajících lesních porostů. Cíle a úkoly 
územního plánování jsou návrhem územního plánu Rybitví plněny. Vyhodnocení 
udržitelného rozvoje území je dále uvedeno v kapitole 8),   

 

Posouzení zásahů do struktury sídla a kvality bydlení 
 
 Řešené území lze charakterizovat jako území plně antropogenizované, kdy 
ekologická stopa působení společnosti je velice zřetelná a svým vlivem přesahuje 
hranice řešeného území. Výstavba rozsáhlého průmyslového areálu postupně měnila 
strukturu sídla a navazující volné krajiny a spolu s rozsáhlou technickou infrastrukturou 
umístěnou v území omezila možnosti rozvoje kvalitního bydlení v území. Sídlo bylo 
přemístěno do oblasti staré a nové kolonie, jeho část (Blahníkovská Lhotka) byla 
zrušena. Územní plán vytváří skladbou funkčních ploch předpoklady pro kompletaci 
sídla a jeho ochranu před bezprostředními účinky negativních vlivů (především 
dopravy a lokalizace nových výrobních ploch). Územní podmínky pro vymezení 
nových ploch pro bydlení jsou omezené, návrh vhodně využívá dostupných a efektivně 
využitelných ploch obce, ve kterých může být zajištěna požadovaná kvalita bydlení. 

 Vymezení ploch pro výrobu a služby je v souladu s požadavky na omezení 
negativních vlivů na bydlení. Řešení plošného zatížení prostředí průmyslovou výrobou 
a její dopravou je, s výjimkou stanovení reguatovů funkčních ploch, mimo oblast 
řešenou územně plánovací dokumentaci obce. Příležitostí dalšího vývoje je z tohoto 
hlerdiska postupná konverze průmyslových ploch a revitalizace dnes průmyslové 
krajiny a posílení možností krátkodobé rekreace obyvatel, která je nezbytnou 
podmínkou kvalitního bydlení. 

 
 

 

4) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů 

 
Zastupitelstvo obce Rybitví, v souladu s §17 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, dne 20.3.2006 rozhodlo o pořízení územního plánu Rybitví 
. 

Návrh zadání byl v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů řádně projednán a následně schválen zastupitelstvem obce 

 
Textová a grafická část územního plánu Rybitví je zpracována v  rozsahu dle 

přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
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plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. (viz kapitola 9 
údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části).  

Při zpracování textové části bylo využito metodických návodů pro zpracování 
změn územního plánu a vydání územního plánu formou opatření obecné povahy 
zveřejněných na internetové adrese www.uur.cz . 

 
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 

vymezení zastavitelných ploch je zpracováno v souladu s požadavky zákona č. 
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pro vyhodnocení účelného využití území 
bylo nutno vymezit zastavěné území v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. Pro obec Rybitví doposud nebyla schválena územně 
plánovací dokumentace na úrovni obce a nebyly tedy vymezeny ani žádné rozvojové 
plochy. Stávající urbanizované území obce lze stručně charakterizovat jako území 
obytné na severní části a území průmyslu a výroby v části jižní.  

 
Historické souvislosti a limity využití území byly základním faktorem, který vedl 

k zahuštění stávající obytné zástavby. Další koncentrací zástavby by došlo k narušení 
stávajících hodnot a pohody bydlení, která by neodpovídala kategorii sídla.  

 
Území výroby je územím specifickým, neboť se jedná o součást bývalého 

podniku Synthesia, orientovaným převážně na chemickou výrobu. Celý areál je 
současně veden jako ekologická zátěž. Kapacita území v této lokalitě je již téměř 
vyčerpána. Hustota stávající zástavby je na hranici únosnosti, jižní část lokality je pak 
dotčena úložišti, která nejsou vhodná pro výstavbu. 

 
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že zastavěné území obce Rybitví je 

téměř plně využito a je tedy nutno vymezit nová rozvojová území, která by poskytla 
možnost pro rozvoj obce. 

 
V návrhu územního plánu jsou proto navrženy 2 rozvojové plochy pro bydlení, 

které jsou jedinými možnými v rámci celého území obce. Dále je navrženo rozvojové 
území pro výrobu a skladování v návaznosti na stávající areál společnosti Synthesia. 

 
Rozsah a funkční členění stávajících a navržených rozvojových ploch lze 

vyhodnotit jako dostatečný a proporčně vyrovnaný a s ohledem na místní poměry 
(zejména zátěž životního prostředí) a širší vztahy (blízkost krajského města a 
lázeňského místa) také jako maximální. Další rozvojové záměry by bylo vhodné řešit 
jako plochy přestavby stávajících funkčních ploch.  

 
 

Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 
 

Plochy pro bydlení ve vydaném územním plánu Rybitví 
Lokalita Z1 - zastavitelná plocha  1,9744 ha 
Lokalita Z2 - zastavitelná plocha  3,8812 ha 
 

Zastavitelná plocha pro bydlení celkem 5,8556 ha 
 
Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení: 
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- požadavky vyplývající z demografického vývoje …………..... 20 b.j. 
- požadavky vyplývající z nechtěného soužití…………………..  10 b.j. 
- požadavky vyplývající z polohy obce v rozvojové oblasti 

(vliv blízkosti centra rozvojové oblasti  - města Hlinska)……. 35 b.j.  

Celkem …………………………………………………………….. 65 b.j. 
 
Vzhledem k charakteru obce a předpokládanému zájmu žadatelů o byt se stanovuje 
poměr o bytovou jednotku následovně: 

- 30 % bytů v obytných domech  ……………………………. 20 b.j. 

- 70 % bytů v rodinných domech ………………….…………  45 b.j. 

Celkem …………………………………………………………… 65 b.j. 

na 1 b.j. v bytovém domě  je  potřeba  cca  250 m2 plochy  
na 1 b.j. v rodinném domě je potřeba cca 1 000 m2 plochy 
 
Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení: 
potřeba ploch pro bydlení v bytových domech …………………..  5 000 m2 
potřeba ploch pro bydlení v rodinných domech ………………. 45 000 m2 
celkem ........................................................ 50 000 m2 
rezerva 20 % ……………………………………………………..… 10 000 m2                     
Potřeba ploch pro bydlení celkem ………………………………. 60 000 m2 
 
Závěr  
V obci je celková potřeba ploch pro bydlení v bytových a rodinných domech              
60 000 m2  to je 6,00 ha, což se blíží ploše 5,8556 ha, která je vymezena v územním 
plánu Rybitví pro bydlení.  

 
 

Plochy pro drobnou výrobu a skladování 
Lokalita Z3 - zastavitelná plocha 5,9680 ha 
Lokalita Z4 - zastavitelná plocha 0,8121 ha 
Lokalita Z5 - zastavitelná plocha 1,2033 ha 

 

Plochy Z3, Z4 a Z5 tvoří rezervu pro rozvoj výrobních aktivit místního až nadmístního 
významu. Lokality jsou vybrány tak, aby k nim bylo vhodné dopravní silniční napojení 
a přitom co nejméně ovlivňovaly blízké plochy bydlení.  

Zastavitelná plocha pro výrobu a skladování celkem 7,9834 ha 
 
 
 
Plochy pro dopravní infrastrukturu 
 
Lokalita Z6 - plocha budoucího záboru z koridoru cca 4,00 ha 

Lokalitu Z6 tvoří koridor pro přeložku silnice I/36, který probíhá jižně obce v trase 
dnešní komunikace III/32 225 a dále západně obce směrem na Lázně Bohdaneč, a  
zahrnuje čtyři varianty tras přeložky vč. ochranného pásma. Návrh přeložky je převzat 
z nbadřazené dokumentace. 
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Protože dosud nebyla zvolena konečná varianta, pro kterou by bylo možno stanovit 
konkrétní zábory ZPF, je stanoven orientační zábor dle nejnáročnější varianty. 

Zastavitelná plocha dopravní infrastrukturu silniční celkem cca 4,00 ha 

 

 
Plochy pro technickou infrastrukturu 
 

Lokalita P1 - přestavbová plocha  2,9045 ha 
 
Jde o přestavbovou plochu po bývalé spalovně odpadů v sousedství areálu ČOV.  
 

Přestavbová plocha pro technickou infrastrukturu celkem 2,9045 ha 
 
 
 

5) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – 
soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

 
Stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů mohla být 

uplatněna v průběhu  pořízení územního plánu Rybitví v rámci společného jednání, 
opakovaného společného jednání a řízení o návrhu.  

 
S ohledem na přehlednost vývoje projednání jsou zde uvedena stanoviska 

dotčených orgánů a jejich vypořádání ze všech etap pořízení. 
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Vyhodnocení společného jednání  

Dotčený orgán Stanovisko dotčeného orgánu Vyhodnocení stanoviska  
ČR - Státní energetická inspekce, náměstí 
Republiky 12, 530 02 Pardubice  
31.3.2008 
Č.j. 304/08/53.100/Hvi 

- Návrh územního plánu Rybitví není v rozporu s námi 
sledovanými a chráněnými zájmy. 

- vzato na vědomí 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, 
Teplého 1526, 530 02 Pardubice  
9.4.2008 
Č.j. HSPA-24-185/PR-2008-Sh 
PO TERMÍNU 

- na základě provedeného posouzení Hasičský 
záchranný sbor Pardubického kraje vydává souhlasné 
stanovisko 

- vzato na vědomí 

Krajská hygienická stanice, Klášterní 54, 530 03 
Pardubice 
2.4.2008 
Č.j. 773/08/HOK-Pce/211 

- S „návrhem územního plán Rybitví - včetně návrhu 
vyhodnocení na udržitelný rozvoj území“ souhlasí 
Odůvodnění : K návrhu zadání územního plánu obce 
Rybitví se KHS vyjádřila stanoviskem ze dne 
29.06.2007 pod č.j. 2875/07/HOK-Pce/21L V tomto 
stanovisku KHS stanovila podmínku pro funkční využití 
lokality Z2. 
Předložený návrh výše uvedenou podmínku 
zapracoval do svého řešení. V textové části je 
podmínka respektována a lokalita Z2, respektive její 
funkce „bydlení individuálního městského a 
příměstského typu" je ve funkčním využití dané plochy 
vedena jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany 
před hlukem. Z toho vyplývá, že v další fázi (územní 
řízení, regulační plán) musí být prokázáno dodržení 
hygienických limitů hluku z plánované silniční 
komunikace 1/36 na hranici navržené lokality Z2. 
Ostatní plochy a navržené změny byly již podrobně 
popsány v rámci návrhu zadání. 
Součástí návrhu je rovněž vyhodnoceni koncepce 
územně plánovací dokumentace z hlediska vlivů na 
životní prostředí zpracované RNDr. Irenou Dvořákovou 
v listopadu 2007. 
Předložené vyhodnocení je především zaměřeno na 
plochy Z3 (p.Č. 482/1, 893/1, 588/1, 609/1, 21/1, 
592/2, 588/2, 16/1), Z4 (p,č, 434/4, 416, 433/1, 433/3, 
433/2) a Z5 (p,č, 79, 422/1, 422/7) s následujícím 

- vzato na vědomí 
- řešení vlivu přeložky na stávající zástavbu 
proběhne po stabilizaci trasy přeložky 
v navazujících stupních řízení (územní 
řízení,..) 
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funkčním využitím - plochy drobné výroby a skladů, 
podnikatelské činnosti a ochranné zeleně. V současné 
době nejsou známy konkrétní záměry, které by měly 
být na výše uvedených plochách realizovány. Vliv na 
veřejné zdraví záměrů umístěných v plochách Z3, Z4 a 
Z5 na stávající i plánovanou obytnou zástavbu bude 
samostatně posuzován až v případě znalosti 
konkrétních záměru. Dle KHS se ovšem jedná o 
vhodně situované lokality, ve kterých lze v rámci 
územních řízení nadále usměrňovat jednotlivou 
zástavbu a vlastní řemeslné provozy. 
V koncepci je dále uvedeno, že posuzování plochy Z 6 
(přeložka silnice č.I/36) je nerelevantní vzhledem k 
tomu, že o realizaci přeložky není jednoznačně 
rozhodnuto. KHS v tomto případě upozorňuje na 
skutečnost absence vyhodnocení vlivů dopravy z 
plochy Z6 na stávající chráněny prostor, tj. obytnou 
zástavbu a plochy občanské vybavenosti podél 
stávající silniční komunikace. Pokud bude tato 
komunikace převedena na komunikaci I. třídy 
(komunikaci 1/36), dojde k zásadní změně v území, 
která povede k výraznému nárůstu hluku a emisí s 
negativními účinky na životní prostředí a obyvatelstvo. 
Z tohoto důvodu je nutné se dále touto plochou, 
respektive negativnímu účinky z plochy Z6 zabývat v 
dalších stupních řízení. 

Krajská veterinární správa, Husova 1747, 530 03 
Pardubice 
 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

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

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Krajský úřad, Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice 
odbor životního prostředí a zemědělství 
3.4.2008 
Č.j. SpKrÚ 8185-2/2008/OŽPZ/PI 

- Vodoprávní úřad  
V souladu se zněním a zněním § 106 odst. 2 zákona 
číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
dalších zákonů v platném znění, vydává stanovisko k 
této územně plánovací dokumentaci Magistrát města 
Pardubic. 

 
- vzato na vědomí 
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- Orgán ochrany ovzduší  
Z hledisek zájmů sledovaných orgánem ochrany 
ovzduší krajského úřadu v Pardubicích dle zákona č. 
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících 
předpisů nejsou k předloženému návrhu připomínky. V 
případě umisťování velkých či středních zdrojů 
znečišťování ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší je 
nutné vyžádat v souladu se zněním § 17 odst. 1 písm. 
b) tohoto zákona závazné stanovisko příslušného 
orgánu ochrany ovzduší a to stanovisko Krajského 
úřadu Pardubického kraje. 
 
- Orgán odpadového hospodářství  
a) Vyjádření z hlediska zákona č. 185/2001 Sb.. o 
odpadech 
K vydání vyjádření z hlediska nakládání s odpady v 
územním nebo stavebním řízení jsou od 1. 1. 2003 dle 
znění § 79 odstavec 4 písmeno b) zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech v úplném znění kompetentní příslušné 
pouze obecní úřady obcí s rozšířenou působností. 
b) Vyjádření z hlediska zákona č. 59/2006 Sb.. 
prevenci závažných havárii způsobených 
vybranými nebezpečnými chemickými látkami a 
chemickými přípravky v platném zněni. 
Bez připomínek - předmětem řízení není objekt nebo 
zařízení podléhající tomuto zákonu. 
 
- Orgán ochrany přírody  
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. 
Jedinou připomínkou je náš požadavek na upřesnění v 
kapitole 5.3 - ÚSES, kde je tok Labe uveden jako 
regionální biokoridor. Ve skutečnosti tvoří tok Labe osu 
nadregionálního biokoridoru ÚSES a je plně v 

 
 
- vzato na vědomí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, název prvku ÚSES bude 
upraven v souladu s platným zněním 
 
 
 
 
 
 
 
 

 42



       ÚP Rybitví  

kompetenci MŽP Praha. 
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 oblastí, 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 ÚP 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 
Souhlas dle § 5 odst. 2 zákona bude vydán teprve po 
upřesnění návrhu územního plánu, jeho vyhodnocení a 
dodání upřesněné textové, tabulkové a grafické 
dokumentace (vyhodnocení provést podle přílohy č. 3 
Vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují 
některé podrobnosti OZPF) na základě žádosti 
pořizovatele nebo zpracovatele územního plánu. 
Dle ČI. II odst. 1) Metodického pokynu ze dne 1. října 
1996 č.j. OOLP/1067/96, uveřejněného ve Věstníku 
MŽP, částka 4 ze dne 15. prosince 1996, může Krajský 
úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství dle §17a písm. a) zákona udělit souhlas 
pouze pro takové lokality, u nichž by odnímaná plocha 
půdy dle § 9 zákona, nepřekročila výměru 10 ha. U 
lokalit, pro které bude nutné vyjmout plochu větší než 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- žádost o stanovisko byla uplatněna před 
projednáním návrhu a stanovisko bylo vydáno 
dne 23.7.2007 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, dokumentace již obsahuje 
požadované informace  
- o stanovisko DO k záboru ZPF dle §5 bude 
požádáno v dostatečném časovém předstihu 
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10 ha (v tomto případě funkčně související lokality č. 
Z3, Z4, Z5 - 11,6256 ha), je potřeba před vydáním 
souhlasu projednat nejprve záměr s místně příslušným 
Odborem výkonu státní správy MŽP (v tomto případě 
MŽP, Odbor výkonu státní správy VI., Resslova 
1229/2a, 500 02 Hradec Králové). Požadujeme proto 
žádost o souhlas dle § 5 odst. 2 zákona předložit v 
dostatečném časovém předstihu. Než budeme znát 
vyjádření MŽP, nemůžeme se k dotčeným lokalitám 
vyjadřovat. 
 
- Orgán státní správy lesů  
Vzhledem k tomu, že podle textové části Odůvodnění - 
kapitoly č.5 „Předpokládané důsledky navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky 
určené k plnění funkcí lesa" předložený záměr 
nenavrhuje dotčení pozemků určených k plnění funkcí 
lesa, z hlediska kompetencí krajského úřadu jako 
orgánu státní správy lesů, daných krajskému úřadu 
zákonem o lesích č. 289/1995 Sb., nemáme k návrhu 
územního plánu připomínek. 
 
- Orgán státní správy myslivosti  
Z hlediska kompetenci krajského úřadu jako orgánu 
státní správy myslivosti, daných krajskému úřadu 
zákonem o myslivosti č. 449/2001 Sb., nemáme k 
návrhu územního plánu připomínek. Protože však 
realizací předkládaného záměru dojde k zásahu do 
stávající honitby a životních podmínek volně žijící 
zvěře, je místně příslušný orgán státní správy 
myslivosti (tj. obecní úřad obce s rozšířenou 
působností - odbor životního prostředí Magistrátu 
města Pardubice) dotčeným orgánem ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon). 
 
- Orgán státní správy rybářství  
Z hlediska kompetenci krajského úřadu jako orgánu 
státní správy rybářství, daných krajskému úřadu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí 
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zákonem o rybářství č, 99/2004 Sb., nemáme k návrhu 
územního plánu připomínek. 

Magistrát Pardubice 
- odbor dopravy 
7.3.2008 
Č.j. 16585/2008 OD-ODaPK 

- S předloženou projektovou dokumentací stavby 
„Návrh územního plánu Rybitví " souhlasíme při 
splnění následujících podmínek: 
- Po celou dobu stavby budou dotčené komunikace 
udržovány ve sjízdném a čistém stavu a bude 
zajištěn přístup k jednotlivým nemovitostem. 
- Investor ponese veškeré náklady na opravy 
stávajících komunikací v případě jejich poškození 
v souvislosti s touto stavbou. Za škodu vzniklou na 
sousedních stavbách nebo pozemcích zodpovídá 
stavebník, který neprodleně odstraní vzniklé škody 
vlastním nákladem. 
-Investor zajistí oznámení veřejnosti o době trvání a 
způsobu omezení dopravy způsobené stavbou, 
upozornění pro chodce na zvýšenou pozornost při 
chůzi případně na zákaz chůze s vyznačením náhradní 
trasy. 
- Provedení stavby musí vyhovovat zákonu č. 13/1997 
Sb.} o pozemních komunikacích v platném znění a 
ustanovení vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných a 
technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace a příslušným normám. 
- O zábor veřejného prostranství a zvláštní užívání 
místních komunikací bude požádán příslušný silniční 
správní úřad, a to min. 21 dnů před zahájením prací. 
 
- Odůvodnění: Projektová dokumentace řeší stavbu 
„Návrh územního plánu Rybitví, kterou žadatel 
předložil. Uvedené podmínky souhlasu vychází z 
dodržení výše uvedených podmínek. 

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
relevantní informace k projednávané 
dokumentaci 

Magistrát Pardubice 
- odbor správních agend 
14.3.2008 
Č.j. MmP 10567/2008 

- Na řešeném území se nachází nemovitá kulturní 
památka r.č.ústředního seznamu kulturních památek 
ČR 21199/6-4388, rodný domek Václava Veverky. 
Jedná se o lidovou architekturu z 18-století, je 
pozůstatkem původní zástavby, která ustoupila rozvoji 
areálu chemického průmyslu bývalé Synthesie Semtín. 

- vzato na vědomí, informace o ohlašovací 
povinnosti stavebníka bude zapracována a 
doplněna do odůvodnění ÚP 
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Opatření směřující k uchování a ochraně vůči 
plánované okolní zástavbě byla uplatněna ve 
stanovisku k návrhu zadání územního plánu vydaného 
pod čj. MmP 21544/2007 ze dne 22. 6. 2007. 
Požadavky na odclonění rozvojových ploch označ. Z3 
a Z4 od kulturní památky jsou v návrhu respektovány. 
Celé řešené území je územím s archeologickými 
nálezy (např. nález nádoby eneolirické kultury -uložen 
v Muzeu Pardubice). Záměr stavební činnosti na území 
s archeologickými nálezy podléhá ohlašovací 
povinnosti stavebníka podle ust. §22 odst. 2 
památkového zákona Archeologickému ústavu 
Akademie věd ČR, v.v.l. (Letenská 4,118 01 Praha 1 či 
Královopolská 147, 612 00 Brno), a povinnosti umožnit 
na dotčeném území provést archeologický výzkum. 
Z architektonicko-urbanistického hlediska nemáme 
k návrhu územního plánu připomínky. 

Magistrát Pardubice 
odbor životního prostředí 
1.4.2008 
Č.j. ŽP/23589/08 

- Oddělení odpadů a ovzduší 
Z hlediska nakládání s odpady podle zákoan č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů není k předloženému návrhu námitek 
- Oddělení ochrany přírody 
Z hlediska zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ochrany ZPF a lesa nemáme námitek a platí 
naše vyjádření k zadání návrhu Územního plánu 
Rybitví ze dne 7.8.2007 pod č.k. ŽP/28665/07/Ves. 
- Oddělení vodního hospodářství 
K předloženému návrhu nemáme 
z vodohospodářského hlediska připomínek. Napojení 
dešťových vod na kanalizaci je třeba projednat 
s VAKem Pardubice a.s. 

- vzato na vědomí 
 
 
 
- vzato na vědomí 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, problematika napojení 
dešťových vod na kanalizaci bylo prověřeno 
v rámci navržení koncepce odkanalizování 

Ministerstvo dopravy ČR, odbor dopravní politiky, 
mezinárodních vztahů a životního prostředí, 
nábřeží L. Svobody 12/22, 110 15 Praha 1 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko  

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor 
surovinové politiky, Na Františku 32, 110 15 Praha 
1  
21.2.2008 
Č.j. 7874/2008/05400 

- z hlediska působnosti MPO ve věci využívání 
nerostného bohatství a těžby nerostných surovin 
neuplatňujeme podle ustanovení § 50 odst. 2 
stavebního zákona k výše uvedené územně plánovací 
dokumentaci žádné připomínky, protože v k.ú. Rybitví 

- vzato na vědomí 
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se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin. 
Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní 
a zřídel, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2  
 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad, B. 
Němcové 231, 530 02  Pardubice 
5.3.2008 
Č.j. MZEPU-280-08 

- Pozemkový úřad Pardubice sděluje, že k návrhu 
územního plánu Rybitví nemá připomínek. V 
katastrálním území Rybitví se neprovádějí komplexní 
pozemkové úpravy a ani se v nejbližší době s jejich 
zahájením nepočítá 

- vzato na vědomí 

Ministerstvo životního prostředí, odbor ekologie 
lesa a krajiny, Vršovická 65, 100 1O Praha 10  
11.3.2008 
Č.j. 632/610/08 11632/ENV/08 

- K zadání návrhu ÚPO Rybitví ve smyslu § 79, odst. 3, 
písm. a) zákona č.114/1992 Sb. sdělujeme, že 
katastrální území se nachází v ploše, která je ÚTP NR 
a R ÚSÉS ČR (MMR, MŽP, 1996) vymezena pro 
skladebnou část NR ÚSES, a to ochranné pásmo 
nadregionálního biokoridoru K 72 s probíhající osou 
vodní. 
Při respektování této skutečnosti v územním plánu a 
zohlednění ochranných podmínek NRBK nemáme k 
návrhu ÚPO připomínek. 

-  informace o dotčení řešeného území 
nadregionálním prvkem ÚSES byla 
zapracována do textové i grafické části. 
S ohledem na skutečnost, že se jedná o 
biokoridor s probíhající osou vodní, je tento 
vymezen bez ochranného pásma (v souladu 
s ÚP VÚC Pardubického kraje) 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu 
státní správy,  Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec 
Králové  
20.2.2008 
Č.j. 127/550/08-Mor 

- K návrhu územního plánu obce Rybitví 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 nejsou evidována výhradní ložiska 
nerostných surovin a nebylo zde stanoveno chráněné 
ložiskové území. 
 

- vzato na vědomí 

Obvodní báňský úřad, Horská 5, 541 11 Trutnov 
25.2:2008 
Č.j. 659/08/Ši/Lá,   
 
6.3.2008 
Č.j. 769/08/Ko/Lá 

- Obvodní báňský úřad v Trutnově nemá připomínky 
k předloženému návrhu územního plánu 
 
V návaznosti na naše stanovisko, které zdejší úřad 
vydal dne 19.2.2008 pod čj. 659/08/Ši/Lá ke 
společnému jednání o návrhu územního plánu Rybitví 
z hlediska ochrany nerostného bohatství, doplňujeme 
své stanovisko i z hlediska nutnosti respektování 
ochrany objektů, které mohou být negativně dotčeny 
při havárii, které nelze vyloučit při výrobě výbušnin u 
organizace Explosia, a.s. 
Vzhledem k tomu, že se zájmové území nachází v 

- vzato na vědomí 
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místech, ve kterých je možné realizovat objekty pouze 
s určitým stavebním provedením podle jeho významu, 
charakteru, terénu apod. uplatňujeme v dané věci 
následující požadavek. 
Obvodní báňský úřad v Trutnově požaduje 
respektování bezpečnostních pásem, která byla 
stanovena od objektů, ve kterých se vyrábějí nebo 
skladují výbušniny a trvá na tom, aby v příslušném 
bezpečnostním pásmu nebyly plánovány žádné stavby 
než ty, které v něm mohou být s přihlédnutím k 
přípustnému stupni poškození realizovány. 

 
 
 
 
- předmětná bezpečnostní pásma jsou 
v projednávané dokumentaci respektována 

Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 
1899/C, 530 02 Pardubice  
23.4.2008 
Č.j. 1025-ÚP/2008-1420 
 

-  Pro projednání „ Návrhu ÚPO Rybitví" i nadále platí 
vydané stanovisko VUSS Pardubice pod č, j, 3227-
ÚP/2007-},420 ze dne 29.6.2007. 
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 AČR. 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 AČR, 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/C. projednána 
výstavba: 
-nebytových objektů 

- stanovisko DO bylo upaltněno po zákonném 
termínu, s ohledem na ochranu veřejných 
zájmů budou zapracovány požadavky na 
doplnění informace o OP mikrovlnného spoje 
a letištních radiolokátorů 
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-staveb vyšších jak 15 m 
-staveb vyzařujících elektromagnetickou eiergii ( např. 
ZS radiooperátorů mobilních telefonů) 
-dálková vedení VN a VVN 
-dálková kabelová vedení (el. energie, optické trasy 
telefon, kabelů a dalších inž. sítí) 
-změny využití území 
-nové trasy komunikací včetně přeložek (toto projednat 
současně s Regionálním úřadem centra vojenské 
dopravy, Komenského 224, 500 02 Hradec Králové) 
-výstavba, která se dotkne nemovitostí v majetku ČR - 
Ministerstvo obrany. 
-územní nebo stavební činnost v ochranných pásmech 
stávajících vojenských objektů a zařízení 
Vojenská správa si vyhrazuje právo změnit pokyny pro 
civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR. 
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Vyhodnocení opakovaného společného jednání 

Dotčené orgány Stanovisko dotčeného orgánu Vyhodnocení stanoviska 
ČR - Státní energetická inspekce, náměstí 
Republiky 12, 530 02 Pardubice  
8. 6. 2009 
Č.j. 1051/0953 100/HVi 

- bez připomínek  

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, 
Teplého 1526, 530 02 Pardubice  
5. 6. 2009 
Č.j. HSPA-29-563/PR-2009-Sh 

- bez připomínek  

Krajská hygienická stanice, Klášterní 54, 530 03 
Pardubice 
2. 7. 2009 
Č.j. 2505/09/HOK-Pce/211 

- S opakovaným „návrhem územního plánu Rybitví – 
včetně návrhu vyhodnocení na udržitelný rozvoj území“ 
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 stanovené podmínky: - 
Funkce bydlení v lokalitě Z2 budou ve funkčním využití 
dané plochy vedeny jako podmíněně přípustné 
z hlediska ochrany před hlukem. V další fázi (územní 
řízení, regulační plán) musí být prokázáno dodržení 
hygienických limitů hluku ze silničních komunikací 
(přeložka I/36 a komunikace označené jako R1) na 
jižní a západní hranici navržené lokality Z2. 
- Odůvodnění: K návrhu zadání územního plánu obce 
Rybitví se KHS vyjádřila stanoviskem ze dne 29. 6. 
2007 pod č.j. 2875/07/HOK-Pce/211. V tomto 
stanovisku KHS stanovila podmínku pro funkční využití 
lokality Z2. K návrhu územního plánu se KHS vyjádřila 
stanoviskem ze dne 2. 4. 2008 pod č.j. 773/08/HOK-
Pce/211. Opakovaný návrh územního plánu upravuje 
některé lokality jak ve vztahu k regulativům a 
funkčnímu využití, tak ve vztahu k plošnému vymezení. 
V rámci vedení přeložky komunikace I/36 je západní 
části řešeného území vymezeno rozšíření koridoru, 
které akceptuje všechny navržené varianty, vzhledem 
k návrhům napojení komunikace I/36 na obchvat L. 
Bohdaneč. Současně je do PD zapracována plocha 
R1, jako silniční komunikace vedoucí z prostoru 

- vzato na vědomí 
 
 
- do textové části návrhu územního plánu 
bude zapracována podmínka podmíněně 
přípustného využití funkce bydlení v lokalitě 
Z2, při její jižní a západní hranici za 
předpokladu dodržení hygienických limitů 
hluku ze silniční komunikace 
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průmyslové zóny Lázně Bohdaneč. 
V ploše Z1, která je navržena na severozápadním 
okraji obce, došlo k úpravě regulativů. Je zde navržena 
možnost výstavby vícepodlažních domů. Tato plocha 
byla v rámci původního návrhu schválena bez 
připomínek.  
V ploše P1, která se nachází na jižním okraji řešeného 
území dochází rovněž ke změně regulativů. Jedná se o 
plochu s funkcí „technická infrastruktura se specifickým 
využitím“. V rámci této lokality zde nebude možné 
umístit plochy a stavby pro nakládání s odpady.  
Ostatní plochy a navržené změny byly již podrobně 
popsány v rámci návrhu zadání a v tomto upraveném 
návrhu nejsou dotčeny.  
 
Vzhledem k tomu, že v návrhu došlo k úpravě vedení 
komunikace I/36, respektive k rozšíření koridoru 
komunikace I/36 a byla doplněna nová komunikace 
označená jako R1 je nutné předefinovat podmínku pro 
využití lokality Z2. Proto je pro budoucí využití lokalita 
Z2 v souladu s přílohou č. 7, odst. 1, písm. f) vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti stanovena výše uvedená 
podmínka. V další fázi (územní řízení, regulační plán) 
musí být prokázáno dodržení hygienických limitů hluku 
na západní a jižní hranici této plochy bydlení ze silniční 
dopravy.  
KHS znovu upozorňuje na skutečnost, že stávající 
chráněný prostor, tj. obytná zástavba a plochy 
občanské vybavenosti jsou situovány téměř 
bezprostředně podél stávající silniční komunikace. 
Pokud bude tato komunikace převedena na 
komunikaci I. třídy (komunikaci I/36 – označená v PD 
jako Z6), dojde k zásadní změně v území, která 
povede k výraznému nárůstu hluku a emisí 
s negativními účinky na životní prostředí a 
obyvatelstvo. Z tohoto důvodu je nutné se dále touto 
plochou, respektive negativnímu účinky z plochy Z6 
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zabývat v dalších stupních řízení.  
Krajská veterinární správa, Husova 1747, 530 03 
Pardubice 
 

-  Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko  

 

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

-  Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Krajský úřad, Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice 
odbor životního prostředí a zemědělství 
3. 7. 2009 
Č.j. 25571-2/2009/OŽPZ/PI 

- Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Pinkas): 
Podle ustanovení § 17 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 
v Pardubicích k předloženému návrhu zadání 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 
ÚPO námitek.  
- Orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
(zpracovatel RNDr. Milan Boukal, Ph. D.): Z hlediska § 
17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF), 
v platném znění (dále jen zákon) nemáme 
k předloženému návrhu připomínky. Souhlas dle § 5 
odst. 2 zákona bude vydán teprve po upřesnění návrhu 
územního plánu, jeho vyhodnocení a dodání 
upřesněné textové, tabulkové a grafické dokumentace 
(vyhodnocení provést podle přílohy č. 3 Vyhlášky MŽP 
č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti 
OZPF) na základě žádosti pořizovatele nebo 
zpracovatele územního plánu. Dle čl. II odst. 1) 
Metodického pokynu ze dne 1. října 1996 č.j. 
OOLP/1067/96, uveřejněného ve Věstníku MŽP, 

- vzato na vědomí 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, o Souhlas dle §5 bylo 
požádáno a souhlas byl vydán s výjimkou 
lokality Z6. O souhlas na lokalitu Z6 bude 
požádáno v průběhu veřejného projednání po 
upřesnění požadavků KrÚ – OŽPaZ a MŽP 
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částka 4 ze dne 15. prosince 1996, může Krajský úřad 
Pardubického kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství dle § 17a písm. a) zákona udělit souhlas 
pouze pro takové lokality, u nichž by odnímaná plocha 
půdy dle § 9 zákona, nepřekročila výměru 10 ha. U 
lokalit, pro které bude nutné vyjmout plochu větší než 
10 ha (v tomto případě lokalita č. Z6 – 25,1016 ha), je 
potřeba před vydáním souhlasu projednat nejprve 
záměr s místně příslušným Odborem výkonu státní 
správy MŽP (v tomto případě MŽP, odbor ochrany 
horninového a půdního prostředí, oddělení ochrany 
půdy, Vršovická 65, 100 10 Praha 10). Požadujeme 
proto žádost o souhlas dle § 5 odst. 2 zákona předložit 
v dostatečném časovém předstihu. Než budeme znát 
vyjádření MŽP, nemůže být k dotčené lokalitě vydán 
souhlas.  
- Orgán posuzování vlivů na životní prostředí 
(zpracovatel Pavel Sýkora): Krajský úřad Pardubického 
kraje (dále je „krajský úřad“), jako správní úřad 
příslušný podle ust. § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí“) ve smyslu ust. § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“) Vás žádá o 
prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska z hlediska 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k 
„Opakovanému společnému jednání o návrhu 
územního plánu Rybitví“ o 30 dnů z následujících 
důvodů: Prodloužením lhůty má dotčený orgán 
z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí možnost vydat kvalifikované stanovisko se 
zohledněním těch informací, které jsou pro jeho vydání 
a kvalitu rozhodující, tzn. výsledky a připomínky vzešlé 
ze společného jednání o „Opakovaném společném 
jednání o návrhu územního plánu Rybitví.“ 
 
Tímto Vás zároveň žádáme o zaslání výše uvedených 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, v zákonné lhůtě byly 
poskytnuty požadované podklady a bylo 
požádáno o vydání stanovisko. Souhlasné 
stanovisko s podmínkami bylo vydáno dne 
3.8.2009. 
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stanovisek dotčených orgánů resp. zápisů ze 
společného jednání. Po obdržení těchto podkladů bude 
vypracováno a Vám zasláno stanovisko z hlediska 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

 
 
 
 
 

Magistrát Pardubice 
- odbor dopravy 
4. 6. 2009 
Č.j. 27778/2009 OD-ODaPK 

- bez připomínek  

Magistrát Pardubice 
- odbor správních agend 
 

-  Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Magistrát Pardubice 
odbor životního prostředí 
 

-  Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Ministerstvo dopravy ČR, odbor dopravní politiky, 
mezinárodních vztahů a životního prostředí, 
nábřeží L. Svobody 12/22, 110 15 Praha 1 
22. 6. 2009 
Č.j. 314/2009-910-UPR/1 

- Na základě připomínek, které uplatnilo při 
projednávání návrhu ÚP Rybitví Ředitelství silnic a 
dálnic ČR ve vyjádření zaslaném dopisem č. j. 4478-
ŘSD-08-311 ze dne 26. března 2008, byly upraveny 
hranice rozvojových ploch Z2 – bydlení v rodinných 
domech, Z3, Z4, Z5 – plochy výroby a skladování tak, 
aby nezasahovaly do koridoru přeložky silnice I/36 
Lázně Bohdaneč – obchvat. K takto upraveným 
hranicím lokalit Z2, Z3, Z4, Z5 nemáme další 
připomínky.  
- U lokality Z2 byla v upraveném návrhu zapracována 
podmínka prokázat v dalším stupni projektové 
dokumentace splnění požadovaných limitů u 
chráněných venkovních prostorů a vnitřních i 
venkovních prostoru staveb, které podléhají ochraně 
podle NV č. 48/2006 Sb., před hlukem z dopravy na 
přeložce I/36. Do upraveného návrhu, resp. do 
odůvodnění ÚP Rybitví nadále požadujeme zapracovat 
u lokality Z2 podmínku, že případná protihluková 
opatření nebudou v případě nesplnění hlukových limitů 
realizována a hrazena z prostředků ŘSD ČR, ale na 
náklady investorů budoucí obytné zástavby a to mimo 
pozemek přeložky silnice I/36.  
- Koridor pro trasu přeložky I/36 je v návrhu ÚP 

- vzato na vědomí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, informace o hrazení 
protihlukových opatření budou doplněny do 
textové části odůvodnění územního plánu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- dostatečná územní ochrana plánované 
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vymezen v proměnné šíři. Ve východní části správního 
obce Rybitví, kde je trasa přeložky I/36 vedena ve 
stopě stávající silnice III/32225, je šířka koridoru 
vymezena pouze v šíři ochranného pásma (OP) silnice 
III/32225, tzn. cca 30 m. Z hlediska dostatečné územní 
ochrany trasy přeložky považujeme šíři budoucího OP 
silnice I. třídy (tzn. 50 m na obě strany od osy 
komunikace = cca 100 m) za minimální. Pro lepší 
územní ochranu v předmětném úseku požadujeme 
vymezit dotčené nezastavitelné plochy, které se na 
jižní i severní straně dotýkají koridoru přeložky I/36, 
jako plochy územní rezervy pro dopravní infrastrukturu. 
V případě úprav trasy, které mohou vzejít ze závěrů 
procesu EIA nebo ze zpracování podrobné technické 
dokumentace (DÚR), zůstane toto území průchodné. 
Před vydáním územního rozhodnutí pro stavbu 
přeložky, kterým bude stavba umístěna a dojde 
k vyhlášení ochranného pásma v nezastavěném 
území, nebude možné dotčené, dosud nezastavitelné 
plochy zastavět. Křižovatku stávající silnice I/36 
s navrhovanou přeložkou I/36 požadujeme vymezit 
prostřednictvím obalové křivky jako plochu, která 
umožní v rámci navazující projektové přípravy (DÚR, 
DSP) případné úpravy a zpřesnění tvaru řešené 
křižovatky, bez nutnosti změny ÚPD. Konkrétní tvar 
křižovatky zakreslený v návrhu ÚP Rybitví nebude 
závazný.  
- Na straně č. 13 textové části je v odstavci 4.1.4 
Ochranná pásma uvedeno: „V úseku, kde prochází 
přeložka I/36 jižně stávající zastavěné části obce bude 
nutno vybudovat protihlukové stěny pro ochrany 
blízkých obytných objektů občanské vybavenosti“. 
K uvedené větě pouze doplňujeme, že záměr na 
stavbu přeložky silnice I/36 bude posuzován v rámci 
procesu EIA, který v současné době probíhá. Součástí 
dokumentace EIA bude také akustická studie, na 
základě které bude zřejmé jaká část zastavěného 
území obce bude případně zasažena nadlimitním 
hlukem a následně budou stanoveny požadavky na 

přeložky silnice I/36 bude řešena územní 
rezervou v neurbanizovaném území, 
v lokalitách stávajícího urbanizovaného území 
nebude územní rezerva realizována  
- v lokalitě plánovaného napojení stávající 
silnice I/36 s plánovanou přeložkou silnice 
I/36 je vymezena plocha dopravy a plocha 
územní rezervy v parametrech koridoru 
přeložky sinice I/36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, konkrétní protihluková 
opatření budou vycházet z podrobnější 
dokumentace přeložky silnice I/36 
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způsob řešení a rozsah případně protihlukové ochrany 
stávající zástavby.  

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor 
surovinové politiky, Na Františku 32, 110 15 Praha 
1  
4. 6. 2009 
Č.j. 18864/2009/05100 

- bez připomínek   

Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní 
a zřídel, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2  
 

-  Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad, B. 
Němcové 231, 530 02  Pardubice 
28. 5. 2009  
Č.j. MZEPU-948/2009 

- V katastrálním území Rybitví není plánováno do   
roku 2013 zahájení komplexních pozemkových úprav. 
Přesto při návrhu územního plánu doporučujeme 
ponechat část zemědělského půdy ve vlastnictví obce 
na realizaci plánu společných zařízení (polní cesty, 
biocentra, biokoridory, aj.), který je součástí KPÚ. 

- vzato na vědomí 
 

Ministerstvo životního prostředí, odbor ekologie 
lesa a krajiny, Vršovická 65, 100 1O Praha 10  
 

-  Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu 
státní správy,  Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec 
Králové  
1. 6. 2009 
Č.j. 304/550/09-Mor 

- bez připomínek  

Obvodní báňský úřad, Horská 5, 541 11 Trutnov 
17. 6. 2009 
Č.j. 1693/09/09/Ko/Lá 

K předloženému návrhu má zdejší úřad následující 
připomínky:   
1. nesouhlasíme se způsobem zákresu a s označením 
bezpečnostních pásem od objektů, ve kterých 
organizace Explosia a. s. nakládá s výbušninami. 
V koordinačním výkresu ÚP Rybitví B2.1 ze dne 
04/2009 je např. v legendě hranice popsána jako „zóna 
havarijního plánu – Explosia, s.p. Semtín“ a druhá 
hranice jako „hranice ochr. pásma průmysl. podniku 
Explosia“. Zdejší úřad v této souvislosti pokládá za 
nepřípustné, aby se ÚP Rybitví, ve vztahu 
k bezpečnostním pásmům, lišil od ÚP, které na území 
řešené ÚP Rybitví navazují (např. na ÚP města 
Pardubic).  
Podle ustanovení § 5 vyhlášky č. 102/1994 Sb. musí 

 
 
-  „hranice ochr. pásma průmysl. podniku 
Explosia“ bude upravena na „hranice 4. 
bezpečnostního pásma“, zóna havarijního 
plánu – Explosia, s.p. Semtín nebude 
upravena (vychází z  Krizového plánu 
Pardubického kraje a ÚAP)  
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projektant nebo organizace určit bezpečnostní 
vzdálenosti mezi objekty výpočtem. Z tohoto důvodu je 
nutné, aby ve spolupráci s organizací Explosia a. s. 
byla dokumentace návrhu ÚP Rybitví doplněna. Počet, 
poloha a způsob v ÚP Rybitví budou zakreslena a 
v legendě označena tato pásma: Bezpečnostní pásmo 
závodu Explosia v Semtíně – hranice 2. pásma, 
hranice 3. pásma, hranice 4. pásma.  
 2. V případě povolování staveb v zájmovém území je 
nutné upozornit projektanta a investora stavby na 
případné škody, ke kterým může dojít v případě vzniku 
mimořádné události při nakládání s výbušninami 
v areálu organizace Explosia a. s. Z tohoto důvodu 
doporučujeme projektantům, aby vhodným způsobem 
řešení vnitřních dispozic objektů, stavebních obvodů, 
prosklených prostor, vstupů apod. co nejvíce 
eliminovali negativní účinky, ke kterým by mohlo dojít 
v případě vzniku výše uvedené mimořádné události.  
Současně Vás upozorňujeme na to, že v jednotlivých 
bezpečnostních pásmech od objektů, ve kterých se 
nakládá s výbušninami, smí být povoleny jen takové 
stavby, které svým stavebním provedením, významem, 
charakterem apod. odpovídají předpisům z hlediska 
přípustného poškození objektu v případě vzniku 
mimořádné události (např. výbuchu).  
Na respektování přípustnosti staveb v konkrétních 
bezpečnostních pásmech bude v rozsahu platných 
právních předpisů zdejší úřad při územních a 
stavebních řízeních trvat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- informace o specifických podmínkách 
výstavby v hranicích 4. bezpečnostního 
pásma budou uvedeny v textové části 
odůvodnění 

Krajské ředitelství policie východočeského kraje, 
odbor správy majetku, Ulrichovo nám. 810, 501 01 
Hradec Králové 
9. 6. 2009 
Č.j.KRPH-38984-1/ČJ-2009-0500MN-22 

- bez připomínek  

Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 
1899/C, 530 02 Pardubice  
27. 5. 2009 
Č.j.3043/01851-UP/2009-1420 

- 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 v Pardubicích 
formou vymezených území jako příloha pasportních 

- vzato na vědomí, informace o ochranných 
pásmech a podmínkách výstavby budou 
doplněny do textové části odůvodnění 
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listů. 
1. V řešeném území se nachází ochranné pásmo 
komunikačního vedení zahrnuté do jevu 82 
komunikační vedení včetně ochranného pásma viz. 
pasport č. 139/2007 – nadzemní vedení. Za vymezené 
území se v tomto případě považuje zakreslené území 
– viz příloha pasportního listu. Vydání závazného 
stanoviska VUSS Pardubice podléhá veškerá 
nadzemní výstavba.  
2. V řešeném území se nachází ochranné pásmo 
letištního radiolokačního prostředku a ochranné pásmo 
letiště a radiolokačního prostředku zahrnuté do jevu 
102 letiště včetně ochranného pásma viz. pasport č. 
135/2005 – ochranné pásmo letištního  radiolokačního 
prostředku. Za vymezené území se v tomto případě 
považuje zakreslené území – viz. příloha pasportních 
listů. Vydání závazného stanoviska podléhá výstavba 
vyjmenovaná v části VYMEZENÁ ÚZEMÍ – celé 
správní území. – Ochranné pásmo letiště a 
radiolokačního prostředku. Za vymezené území se 
v tomto případě považuje zakreslené území – viz. 
příloha pasportních listů. OP Letiště Pardubice – 
vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice 
podléhá veškerá nadzemní výstavba.  
 
- 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 
dokumentaci 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 AČR. Tuto 
skutečnost lze zjistit až na základě podrobně 
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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 AČR, bude stanovisko 
k výstavbě VE zamítavé.  

 
 
 

Vyhodnocení řízení o návrhu 
Dotčený orgán Stanovisko dotčeného orgánu Vyhodnocení stanoviska 
ČR - Státní energetická inspekce, náměstí 
Republiky 12, 530 02 Pardubice  

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

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

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Krajská hygienická stanice, Klášterní 54, 530 03 
Pardubice 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Krajská veterinární správa, Husova 1747, 530 03 
Pardubice 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

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

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

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

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

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

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Magistrát Pardubice 
- odbor dopravy 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Magistrát Pardubice 
- odbor životního prostředí 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Magistrát Pardubice 
- odbor správních agend 
23.11.2009 

- k návrhu územního plánu obce vydal příslušný orgán 
stanovisko pod č.j. MmP 10567/2008 ze dne 
14.3.2008, ve kterém potvrdil respektování požadavků 

- vzato na vědomí, stanovisko konstatuje 
skutečnosti, které byly předmětem podnětu, 
resp. stanoviska uplatněného v rámci 
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Č.j. MmP 60032/2009 na uchování a ochranu nemovité kulturní památky r.č. 
ústředního seznamu kulturních památek ČR 21199/6-
4388. rodného domku Václava Veverky a upozornil na 
ohlašovací povinnost stavebníka ve vztahu k území 
s archeologickými nálezy. K zahájenému řízení o 
územním plánu nemáme další požadavky 

projednání návrhu zadání, resp. společného 
jednání. Uváděné informace jsou 
zapracovány v textové části odůvodnění 
územního plánu.  

Ministerstvo dopravy ČR, odbor dopravní politiky, 
mezinárodních vztahů a životního prostředí, 
nábřeží L. Svobody 12/22, 110 15 Praha 1 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 
Praha 6 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

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

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní 
a zřídel, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2  

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad, B. 
Němcové 231, 530 02  Pardubice 
25.11.2009 
Č.j. MZEPU-2040/09 

-  v katastrálním území Rybitví nebudou do roku 2015 
zahájeny komplexní pozemkové úpravy, přesto 
doporučujeme ponechat část zemědělské půdy ve 
vlastnictví obce na realizaci plánu společných zařízení 
(polní cesty, biokoridory, biocentra aj.), který je 
součástí KPÚ, v případě, že by byly zahájeny dříve. 

- vzato na vědomí, změna vlastnických vztahů 
k pozemkům není předmětem územního 
plánu s výjimkou řešení veřejně prospěšných 
staveb a opatření 

Ministerstvo životního prostředí, odbor péče o 
krajinu, Vršovická 65, 100 1O Praha 10  

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

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

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Obvodní báňský úřad, Horská 5, 541 11 Trutnov 
20.11.2009 
Č.j. 3848/09/09/1/Ko/Lá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Na základě Vašeho oznámení o zahájení řízení 
k návrhu ÚP Rybitví, který je umístěn na internetové 
adrese www.pardubce.eu jako „ÚP Rybitví návrh“ (z.č. 
2/086/06). 
Zdejší úřad s návrhem ÚP Rybitví souhlasí jen za 
předpokladu respektování našeho dříve uplatněného 
požadavku a za předpokladu, že v kapitole „7) 
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ bude 
opravena nepřesnost v „ochranném pásmu 
průmyslových objektů“ na str. č. 45 tak, aby odpovídal 
údaj skutečného stavu (správná textace má být : „- 
ochranné pásmo průmyslových objektů – do řešeného 

 
 
 
 
- textová část odůvodnění a koordinační 
výkres je upraven dle aktuálního požadavku 
uplatněného ve stanovisku dotčeného orgánu, 
textace odůvodnění před veřejným 
projednáním byla s dotčeným orgánem 
dohodnuta písemnou dohodou ze dne 
23.9.2009 
 

 60

http://www.pardubce.eu/


       ÚP Rybitví  

 61

 
 
 
 
 
 
15.12.2009 
Č.j. 4201/09/09/1/Ko/To 

území zasahuje hranice 4. ochranného pásma 
průmyslového areálu organizace Explosia a.s. ….“).  
Pokud se obdobný nedostatek vyskytuje i v jiných 
částech návrhu ÚP Rybitví, požadujeme rovněž 
zjednání nápravy. 
 
- V návaznosti na ústní jednání, kterého se zúčastnili 
zástupci organizaci Explosia a.s. a zástupci zdejšího 
úřadu a v souladu s informací, kterou zástupce 
Obvodního báňského úřadu v Trutnově získal od 
pracovníka Vašeho úřadu, se na Vás obracíme se 
žádostí o doplnění našeho stanoviska k územnímu 
plánu Rybitví. 
Zdejší úřad se omlouvá za případné komplikace, které 
Vám tímto způsobil, ale požadavky uplatněné 
organizací Explosia a.s. mají svoje opodstatnění. Z 
výše uvedeného důvodu Vás žádáme o zohlednění 
připomínek uplatněných organizací Explosia a.s. 
v dopise ze dne 1.12.2009 (zn. 6800/239/09/Po), který 
Vám organizace zaslala.  

Policie ČR, Správa Východočeského kraje, 
Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradech Králové 2 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

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

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 
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6) Vyhodnocení splnění zadání, pokyn 
 

O pořízení územního plánu Rybitví rozhodlo zastupitelstvo obce na svém 
veřejném zasedání dne 26. 6. 2006. 
 

V období od října 2006 do dubna 2007 byl pořizovatelem ve vzájemné spolupráci 
s obci a projektantem vypracován návrh zadání územního plánu, který byl vystaven od 
1. 6. 2007 do 2. 7. 2007. 

 
Na základě vyhodnocení projednání byl návrh zadání dopracován pořizovatelem 

ve spolupráci s určeným zastupitelem v září 2007. Zadání bylo schváleno 
zastupitelstvem obce Rybitví dne 17. 9. 2007.    

 
Úkoly uvedené v zadání byly v návrhu ÚP zapracovány následovně:   
 

- v návrhu ÚP byly stanoveny rozvojové plochy především pro obytnou zástavbu a 
výrobu s příslušnými kritérii pro možný rozvoj obce v řešeném území a navrženo 
funkční řešení celého katastru obce 

- ÚP byl koordinován s územními podklady a dokumentacemi sousedních obcí,  s ÚP 
VÚC Pardubického kraje a schváleným Programem rozvoje Pardubického kraje. 
Z návrhu ÚP VÚC Pardubického kraje vyplývá zejména trasa přeložky komunikace 
I/36, která je navržena jižně a západně stávajícího zastavěného území obce, hlavní 
trasy inženýrských sítí, prvky ochrany přírody a SES (nadregionální biocentra a 
biokoridory) 

- v návrhu ÚP byly respektovány vytipované hodnoty území - urbanisticky hodnotný 
prostor Staré kolonie a přírodně hodnotné prostory lesů východně a západně obce a 
území u toku Labe 

-  v řešeném území byly navrženy plochy změn pro bydlení individuální městského a 
příměstského typu (RD se zázemím s příměsí nerušících obslužných funkcí místního 
významu), plochy pro drobnou výrobu (drobná výroba, sklady, podnikatelská činnost) 
č. 1 až 5 uvedené v zadání 

- po schválení zadání bylo vypracováno Vyhodnocení vlivů územně plánovací 
dokumentace na životní prostředí, jehož závěry byly v návrhu ÚP respektovány 
(především návrhem pásů ochranné zeleně u ploch výroby a koordinací obytných 
ploch a plochy dopravy pro přeložku silnice I/36, vč. stanovení podmínek pro 
realizaci obytné výstavby   

- do návrhu ÚP byl zapracován generel ÚSES a příslušně dopracován adekvátně 
podrobnosti ÚP 

- do návrhu ÚP byly zapracována chráněná území evidovaná dle zákona 114/92 Sb. 
O ochraně příroda a krajiny  

- v koordinačním výkrese jsou zakreslena veškerá dostupná ochranná pásma, jejichž 
výčet je uveden v textové části Odůvodnění ÚP 

- bylo zpracováno vyhodnocení ZPF, k dotčení pozemků určených k plnění funkce 
lesa se nedošlo, bylo respektováno ochranné pásmo lesa 

- v textové části Odůvodnění je uvedena nutnost před zahájením vlastní výstavby 
provést v lokalitách obytné zástavby radonový průzkum 

- v návrhu ÚP je respektována nemovitá kulturní památka - rodný dům V. Veverky, vč. 
vytvoření podmínek pro jeho solitérní působení (pásy ochranné a izolační zeleně) 
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- v textové části ÚP byla uvedena oznamovací povinnost stavebníka ve smyslu 
ustanovení § 22 odst..2 zákona č.20/87 Sb. o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů 

- v návrhu ÚP byla vypracována koncepce řešení dopravy vycházející ze stávajícího 
komunikačního systému a navržen koridor pro přeložku silnice I/36 jižně a západně 
obce zahrnující všechny čtyři v současné době zvažované varianty tras 

- celková koncepce občanské vybavenosti obce se nemění, ÚP předpokládá využití 
stávajících objektů, event. doplnění služeb, řemesel apod. v rámci stávající či 
navrhované bytové zástavby 

- v ÚP bylo zdokumentováno řešení stávajícího technického vybavení a navrženo 
rozšíření do nových lokalit (vodovod, kanalizace, elektro, plyn, horkovod), byla 
respektována ochranná pásma veškerých inženýrských sítí 

- v textové části byly uvedeny zdroje pro hašení požárů 
- v koncepci odstraňování tuhých komunálních odpadů nedochází ke změnám 
- do ÚP bylo zapracováno záplavové území dle aktuálních podkladů 
- v ÚP bylo uvedeno a respektováno ochranné pásmo II. stupně přírodních léčivých 

zdrojů lázeňského místa Lázně Bohdaneč 
- v textové části byla uvedena nutnost respektovat v řešeném území ochranné pásmo 

mikrovlnného spoje AČR a letiště Pardubice AČR, která jsou rovněž zakreslena do 
koordinačního výkresu 

- v návrhu ÚP je hájeno umístění koridoru pro vodní cestu navrženého podle Generelu 
vodních cest z roku 2002 

- v textové a výkresové části jsou zapracovány požadavky stanovené v §20 vyhl. MV 
č. 380/2002 Sb. v platném znění k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 
(plochy pro potřeby havarijního plánování, ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné 
události, evakuace obyvatelstva a jeho ubytování) 

- v návrhu ÚP byly vymezeny hranice zastavěného území a rozvojové plochy (plochy 
změn v území) se stanovenými podmínkami funkčního využití  

- v návrhu ÚP byl zkoordinován návrh ploch obytné zástavby a ploch výroby 
(vzájemně oddělené ochrannou zelení)  

- návrhové plochy byly zkoordinovány s OP inženýrských sítí (zejména vrchního 
elektrického vedení a trasy VTL plynovodu) 

- byly navrženy rozvojové plochy pro podnikatelskou činnost 
- v návrhových plochách v sousedství ploch lesů bylo respektováno ochranné pásmo 

lesů 
- byla zkoordinována navrhovaná přeložka komunikace I/36 jižně zastavěného území 

obce s navrhovanou obytnou zástavbou a byly stanoveny podmínky její realizace  
- textová a výkresová část byla vypracována v souladu se Stavebním zákonem 
č.183/2006 Sb., vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, ÚPD 
a se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platných zněních  

- dokumentace byla zpracována digitální formou dle metodiky Krajského úřadu 
Pardubice (Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů měst a obcí 
v GIS tzv. MINIS) 

 
Závěrem lze konstatovat, že návrh územního plánu byl vypracován v souladu 

s požadavky schváleného zadání. 
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7) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 
 
Charakteristika obce 

 
Rybitví leží ve střední části okresu Pardubice, západně komunikace I/36 

Pardubice - Rybitví – Lázně Bohdaneč, asi 6 km severozápadně od Pardubic. Z jižní 
strany za komunikací III/32 225 navazuje na zastavěné území obce průmyslový areál 
Synthesia a.s. Semtín. Ze severní a částečně i severozápadní a východní strany 
lemují zastavěné území plochy lesů. Současná obec byla přemístěna náhradou za tři 
obce (Rybitví, Lhotka Blatníkovská a samota Blatník), které pohltil rozvoj chemické 
výroby a.s. Synthesia Semtín. První písemná zmínka se datuje r. 1377, kdy byla obec 
prodána opatovickému klášteru. Podle různých zpráv lze usuzovat, že osada vznikla 
již před r. 1244. 

Z demografických údajů (SLDB 2001 a aktuální data ČSÚ) vyplývá, že po 
strmém poválečném vzestupu počtu obyvatel zapříčiněném novou výstavbou obce a 
následném stejně příkrém poklesu ke konci minulého století v posledních letech počet 
obyvatel opět výrazně vzrostl, a je tedy reálný předpoklad pokračování této tendence 
také v následujících letech a s tím související zájem o výstavbu v obci. Pro tuto 
tendenci svědčí i výhodná poloha obce uvnitř sídelní a průmyslové oblasti a 
předpoklad zlepšování kvality životního a obytného prostředí. Obec Rybitví má 
předpoklady k harmonickému rozvoji. V návrhu územního plánu je proto uvažováno 
především s dostatečným rozsahem ploch pro bytovou výstavbu a pro drobnou výrobu 
a řemesla.  

 
Urbanistická koncepce ÚP 

 
Urbanistická koncepce ÚP sleduje především, z důvodu podpory dalšího rozvoje 

obce,  vytvoření dostatečné prostorové rezervy pro nízkopodlažní bytovou výstavbu 
(rodinné domy), vyhodnocení stavu a potřeb ploch pro občanskou vybavenost a 
technickou infrastrukturu a navržení vhodných ploch pro výrobu a skladování. 
Zpracování variant urbanistické koncepce, ať už z hlediska plošného rozvoje, či 
vedení koridorů dopravní a technické infrastruktury, nebylo zadáním ÚP požadováno. 
Zpracovateli se varianty nejevily jako potřebné či účelné a nejsou proto navrženy. 

Stávající plochy i plochy navrhovaných změn jsou zařazeny do jednotlivých 
kategorií funkčních ploch se stanovenými  podmínkami jejich využití (tj. regulativy). 
Funkční členění a vlastní urbanistický návrh je předurčen stávajícím stavem a 
podmínkami v řešeném území, zejména vhodnou dostupností pozemků pro výstavbu, 
ekonomickým řešením infrastruktury a dopravní obsluhy i konfigurací terénu. 

Navrhované funkční plochy pro bytovou výstavbu jsou umístěny do 
severozápadního a západního okraje obce, protože ostatní směry rozvoj obce 
neumožňují. Rovněž kompaktně zastavěné území obce již výstavbu ve větší míře 
neumožňuje. Přesto je možné, při splnění regulativů uvedených v textové části ÚP a 
podmínek stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, v jednotlivých případech 
stavby realizovat také mimo návrhové plochy (např. ve větších zahradách) v rámci 
příslušné funkční plochy.  

Pro rozvoj drobné výroby, řemesel a skladování jsou v ÚP navrženy plochy 
jižně a jihozápadně od jádra obce za komunikací na Černou u Bohdanče, v návaznosti 
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na stávající průmyslový areál. V severních okrajích ploch směrem k obci jsou 
navrženy pásy izolační ochranné zeleně. Výběr konkrétních činností ve  funkčních 
plochách výroby musí být takový, aby nerušil nad přípustnou mez blízkou obytnou 
zástavbu. Pro jednotlivé plochy jsou navrženy regulační podmínky. V dokumentaci ÚP 
jsou rovněž vymezeny stávající plochy výroby a skladování. Řada podnikatelských 
aktivit menšího rozsahu, nerušících nad míru přípustnou (viz část 6) bytovou  
zástavbu, bude i nadále situována uvnitř obce v rámci funkčních ploch pro bzdlení. 
Vyhledem k tomu, že spektrum výrobních a podnikatelských činností může být značně 
široké, jejich vliv na okolní zástavbu bude možno posoudit až v době přípravy jejich 
realizace. 

 
 Pro technickou infrastrukturu nejsou v ÚP navrženy plochy změn, protože 
tato oblast je již stabilizovaná a bude prováděno pouze rozšíření inženýrské 
infrastruktury do nových návrhových ploch. Jako plocha přestavby pro technickou 
infrastrukturu se specifickým využitím bylo navrženo území bývalé spalovny odpadů 
v jižní části katastru. Souběžně se schválením zadání ÚP vyloučilo svým usnesením  
dne 17. 9. 2007 zastupitelstvo obce obnovu spalovny odpadů.a 1. 9. 2008 požádalo o 
úpravu návrhu ÚP v tomto smyslu. Shodný požadavek uplatnilo statutární město 
Pardubice ve společném jednání.jako sousední obec. Na základě projednání byl 
upraven regulativ využití této funkční plochy (tzn. využití plochy jako technická 
infrastruktura mimo jakékoli činnosti s veškerými odpady s výjimkou činností 
souvisejících s likvidací a čištění odpadních vod). 

 Do územního plánu byl z nadřazené dokumentace převzat návrh přeložky 
komunikace I/36, který probíhá jižně od obce v trase dnešní komunikace III/32 225 a 
dále západně od obce směrem na Lázně Bohdaneč. Stávající silnice I/36 prochází po 
východním okraji obce. Dle návrhu ÚP VÚC Pardubického kraje je navržena její 
přeložka jižně od obce (zhruba v trase dnešní komunikace III/32 225) a dále západně 
od obce směrem na Lázně Bohdaneč. Výhledová kategorie komunikace je S 11,5/80 
(úsek Lázně Bohdaneč – Rybitví), resp. MS 2c 13/9,25/70 (úsek Rybitví – Semtín). V 
roce 2008 byla zpracována vyhledávací studie „Silnice I/36 Lázně Bohdaneč – 
obchvat“, která řeší návrh komunikace ve čtyřech variantách. Vzhledem k tomu, že 
dosud nebylo rozhodnuto o konečné variantě je do ÚP navržen koridor obsahující 
všechny varianty (lokalita Z6). V úseku, kde prochází jižně od stávající zastavěné části 
obce, bude nutno vybudovat protihlukové stěny pro ochranu blízkých obytných 
objektů. Pro novou lokalitu Z2 bude v dalším stupni projektové dokumentace nutno 
provést posouzení zatížení území hlukem z dopravy, a podle jeho výsledků navrhnout 
případná protihluková opatření v rámci navrhované lokality. 

V prostoru mezi Černou u Bohdanče a Rybitvím se všechny varianty přeložky 
I/36 napojují do trasy stávající III/322 25. Přeložka III/322 25 je navržena v kategorii 
S 7,5/60 a začíná odpojením ze stávající trasy u Černé u Bohdanče. Konec přeložky je 
v průsečné křižovatce s přeložkou silnice I/36, čtvrté rameno křižovatky tvoří místní 
komunikace kategorie S7,5/60 připojující na přeložku I/36 průmyslovou zónu Lázní 
Bohdaneč. 

Odstavování vozidel obyvatel obce je přijatelně vyřešeno (u RD na vlastních 
pozemcích či vlastních garážích, u bytových domů rovněž). Na dvou lokalitách jsou 
vybudovány řadové garáže pro hromadnou zástavbu. Parkování pro návštěvy je 
možné převážně na soukromých pozemcích, případně na místních komunikacích. 
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Rozsáhlejší průmyslové a podnikatelské subjekty mají odstavování vozidel řešeno ve 
vlastních areálech.                                         
 

Celkově je navrženo 41,85 ha nových ploch (z toho 5,86 ha pro obytnou 
výstavbu). To vytváří úměrné možnosti pro současnost a potřebnou rezervu do 
budoucnosti. Vlastní využití těchto ploch bude záviset na vyřešení vlastnických vztahů, 
ekonomických možnostech investorů a v neposlední řadě na zabezpečení 
inženýrských sítí a dopravní obsluhy pro navrhované plochy.   
 
Poznámka: 

Pro účely textové části ÚP je termín „Nerušící nad mez přípustnou“ definován 
následovně:  

 vlivy  jednotlivých provozů (výroba, služby, vybavenost,…) je nutno posuzovat 
 zejména ve smyslu hygienických předpisů, zákonů o životním prostředí a 
 dalších právních předpisů chránících veřejné zájmy (viz. § 13 „Vliv staveb na 
 životní prostředí“ vyhl.č.502/2006 Sb.). 
 
 

Koncepce rozvoje řešeného území je rovněž limitována přítomností chráněných 
území, ochranných pásem, apod., v řešeném území zejména: 

- do řešeného území při jižním okraji katastrálního území spadá významný 
krajinný prvek (VKP) evidovaný dle zákona 114/92 Sb. O ochraně přírody a 
krajiny  - Labiště pod Černou, další dva VKP jsou na společných hranicích 
katastru se sousedními obcemi Lány na Důlku a Srnojedy 

- dle zákona je podél lesních pozemků stanoveno ochranné pásmo lesa v šíři 
50 m 

- severní část řešeného území spadá do ochranného pásma II. stupně 
přírodních léčivých zdrojů Lázní Bohdaneč (při řešení výstavby v tomto 
ochranném pásmu je nutno respektovat podmínky a omezení stanovené 
výměrem MZ č.j. LZ/3-2884-1.4.60. ze dne 21. dubna 1960, kterým byla 
ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů stanovena, a dále i ustanovení 
§37 zákona č. 164/2001 Sb. (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů) 

- z hlediska ochrany archeologických památek se jedná o území 
s archeologickými nálezy 

- ochranné pásmo komunikací  
- I. a III. třídy – 50 resp. 15 m od osy vozovky 

- ochranné pásmo vleček  -  30 m od osy krajní koleje 
- ochranná pásma elektro: 

- vrchní vedení VVN 110 kV – 15 m od krajního vodiče 
- vrchní primární vedení 35 kV – 10 m od krajního vodiče u stávajícího 

vedení, příp. 7 m pro nová zařízení     
- trafostanice VN/NN v objektu – pro stávající zařízení 30 m od 

oplocení nebo zdi, příp. 20m pro nová zařízení 
- trafostanice VN/NN stožárová – pro stávající zařízení 10 m od 

oplocení nebo zdi, příp. 7 m pro nová zařízení  
- ochranné pásmo plynovodů  
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- NTL plynovody a přípojky v zastav. území obce 1 m od obrysu na 
obě strany, 2 x 4 m měřeno kolmo na obrys vedení mimo zastavěné 
území 

- VTL plynovody a přípojky 4 m od obrysu na obě strany, bezpečnostní 
pásmo 40 m na obě strany od obrysu vedení. 

- ochranné pásmo telekomunikačních vedení  
- ochranné pásmo radioreléových tras Čes. radiokomunikací - Lázně 

Bohdaneč, Na Lužci 659 (TRANSFORM)  -  TKB Pardubice, Masarykovo 
nám. 2655 

- ochranná pásma letiště Pardubice – vodorovná vzletová rovina 264 m n. m.  
a vzletové kuželové plochy  

- ochranné pásmo komunikačního vedení (zahrnutého do jevu 82 
komunikační vedení včetně ochranného pásma viz. pasport č. 139/2007 – 
nadzemní vedení) 

- ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku a ochranné 
pásmo letiště a radiolokačního prostředku (zahrnuté do jevu 102 letiště 
včetně ochranného pásma viz. pasport č. 135/2005 – ochranné pásmo 
letištního  radiolokačního prostředku) 

- ochranné pásmo průmyslových objektů – do řešeného území zasahuje 
hranice  bezpečnostního pásma závodu Explosia v Semtíně – hranice 4. 
pásma (v jednotlivých bezpečnostních pásmech od objektů, ve kterých se 
nakládá s výbušninami, smí být povoleny jen takové stavby, které svým 
stavebním provedením, významem, charakterem apod. odpovídají předpisům 
z hlediska přípustného poškození objektu v případě vzniku mimořádné 
události (např. výbuchu))  

- zóny havarijního plánování - zóna vnějšího havarijního plánování 
Pardubického kraje a zóna havarijního plánu Synthesia a.s. a Explosia a.s. 

 
Veškerá výše uvedená pásma jsou zakreslena ve výkresové části v 

koordinačním výkrese B 2.1 . 

VUSS dále upozorňuje, že souhlas s územně plánovacími podklady a 
dokumentací je podmíněn v případech, že jsou řešeny plochy pro výstavbu větrných 
elektráren a respektování podmínek, týkajících se výstavby větrných elektráren. 
 

V řešeném území se nachází nemovitá kulturní památka zapsaná v ústředním 
seznamu kulturních památek ČR - měšťanský dům č.p. 10 – rodný dům Václava 
Veverky. Rovněž je nutno upozornit již v tomto stupni územně plánovacích podkladů, 
že zemní zásahy v rámci zakládání objektů mohou narušit archeologické situace. Je 
tudíž nutné plnit oznamovací povinnosti stavebníka ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 
20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 

V lokalitách určených pro obytnou zástavbu je nutné před zahájením vlastní 
výstavby provést radonový průzkum a dle výsledků navrhnou příslušná opatření v 
návrhu budov. 

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

je stanoveno ve vyhlášce o obecných požadavcích na využívání území u ploch zeleně 
z následujících důvodů: 
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plochy jsou dále podrobněji členěné proto, aby mohl být v územním plánu vymezen 
systém sídelní zeleně a individuelně stanoveny podmínky pro tyto plochy, které zaručí 
jejich ochranu zejména před zastavěním. Byly proto navrženy plochy zeleně na 
veřejných prostranstvích - ZV, což jsou parkově upravené veřejně přístupné plochy v 
centrální části zastavěného území a plocha před SOŠS; dále byly vymezeny plochy 
zeleně ochranné a izolační - ZO jako pásy zeleně sloužící k oddělení ploch drobné 
výroby jižně obce od obytných ploch a v okolí nemovité kulturní památky domu V. 
Veverky pro podpoření solitérního působení objektu a jeho oddělení od okolních ploch 
výroby.  

Prvky ÚSES jsou zakresleny ve výkresové části a jejich podrobný popis je 
uveden v následujících tabulkách :  

 
 

 
REGIONÁLNÍ BIOCENTRA 

 
 
prvek ÚSES: 

 
                                 RBC 917 

 
rozlišení:  

 
funkční 

 
název: 

 
„Labiště pod Černou“ 

 
výměra celkem: 

 
58 ha  

stav: 
Stará Labská ramena a přiléhající zaplavované louky včetně toku Labe. Ramena zvodnělá 
s tůněmi. V dřevinné skladbě rozpadající se topolová etáž s příměsí autochtonních dřevin, 
v dorůstající mladší etáži již převažují olše a bříza a vrbiny. 
 
návrh:   
Mokřadní biotopy ponechat přirozenému vývoji. Alternativně možné v budoucnosti alespoň 
částečně zprútočnění starých ramen. Sečení luk, lokálně doplnit do dřevinné skladby topol 
černý. 

 
 

 
REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR 

 
 
prvek ÚSES: 

 
                                RBK 6 

 
rozlišení:  

 
funkční 

 
název: 

 
„Labe“ 

 
výměra celkem: 

 
4,9 km   
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stav: 
Podél toku na svahu ke hladině a nad ním luční pás š . l5 - 20 m s převahou spol. svazu  
Arrhen., místy druhově bohatý porost, (ovs. vyv., hluch. bíl., brš.h.n., lop. men., sil. nad., 
chrp. luč., chras. pol.,  ,jes.zed., zvon. roz., krv. tot., pch. os., pch. šed., pch. zel., svíz. 
pov., řeb. ob.,  vík. pt., kak. luč., koz. brad. luč. , jit. pro., mrk. ob., prys. pr., pel. čer.). Na 
trav.  pásu alej statných DB , LP, BŘ, JS i menších JV, PT, JŘ. U břehu místy keř. i větší 
VR, JV, TO, JS, OL a CHM, BZč. Břeh místy se Zástupci svazu  Calth. a Phragm. - kopř. 
dv., zbl. vod., bolš.ob., tuž. jil.,  orob.šir.,  chras. rák., místy porosty netýkavky žlaznaté. 
Současné  Iabské břehy vznikly při regulaci toku kolem roku 1920. Voda v toku je silně 
znečištěna. Labe a okolní  mokřady jsou důležitým hnízdištěm a zejména zimovištěm  
ptactva vzhledem k tomu, že hladina v zimě nezamrzá. 
 
návrh:   
Louky kosit pravidelně max. 2x ročně, nehnojit, event. rozšířit pás luk do orné půdy, při 
obhospodařování luk zachovat a poskytnout prostor pro další rozšíření pobřežních křovin, 
event. provést místně výsadbu VR, OL. V širším měřítku je nutným opatřením zlepšení 
kvality vody v Labi,  racionálním použitím hnojiv a agrochemikálií. Zamezit odtoku 
neodsazených kalů z provozů chemického průmyslu. 
 

 
 

 
LOKÁLNÍ BIOCENTRA 

 
 
prvek ÚSES: 

 
                                LBC 5 

 
rozlišení:  

 
navržené – k vymezení 

 
název: 

 
„Křičenský kout“ 

 
výměra celkem: 

 
3 ha   

stav: 
Labský břeh se vzrostlými BŘ, JVt , LP, JS , DBč, místy keře BZč, SVÍ, BAB, travnatá hráz 
plevele, břeh se spol. svazu Calth. a Phgram. -kopř. dv., zbl. vod., bolš. ob., tuž. jil., net. 
žlaz., orob. šir., rák. ob., chras. rák., kak. Iuč., místy keře VR, CHM. Za pásem zeleně 
podél Labe směrem k průmyslové zóně orná půda. 

 
návrh:   
Založit BC na orné půdě, a  to žalučněním, případně výsadbou lesního porostu 
(nejlépe DB 50%, ,JS 20%, JL. 10%, LP 10%, HB 10%, JVm 10 %) 

 

 
 

 
prvek ÚSES: 

 
                                LBC 22 

 
rozlišení:  

 
funkční 

 
název: 

 
„Stará Kolonie“ 

 
výměra celkem: 

 
3 ha   
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stav: 
Vzrostlé světlé smíšené lesy s BO, DB, BŘ,  keřové patro s JŘ, BZč, KR, OST, MAL, BAB, 
DB, v bylin. patře has. orl., net. mal., třt. rák., kon. rol., vrbka úz., vrb. ob. - typ Q s has. orl. 
Podél silnice  vzrostlé LP a TO. 

 
návrh:   
Zahrnout BC do LHP, ve druhové skladbě výhledově podpořit DB, doplnit HB a LP, 
upřednostnit přirozenou obnovu a výběrný způsob a druhy odolné proti imisím. Podporovat 
věkovou různorodost porostu, zachovávat starší zdravé jedince . 

 
 
prvek ÚSES: 

 
                                LBC 24 

 
rozlišení:  

 
navržené – k vymezení 

 
název: 

 
„Bratníkovská Lhotka“ 

 
výměra celkem: 

 
3 ha   

stav: 
Nevyužitá  plocha s rumištěm spol. svazu  Arct. a náletem BŘ, VR,TO, solitér. DB. 

 
návrh:   
Založit BC výsadbou vhodných dřevin (DB, HB, LP, BŘ i BO). 

 
 

 
LOKÁLNÍ BIOKORIDORY 

 
 
prvek ÚSES: 

 
                                LBK 20 

 
rozlišení:  

 
funkční 

 
název: 

 
„V kocmoudě“ 

 
výměra celkem: 

 
2,7 km   
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stav: 
BK spojuje stanoviště labské terasy v severní části zájm.území, BC č.21 a 22. Od Černské 
strouhy pás TO, OL a JS, keře BZč, CHM,  plev., dál terén. deprese s BŘ, JS, AK,  BZč, 
CHM . Dále BK pokračuje okrajem DB a BO lesíků, v podrostu borů JŘ, DB, OST, KR, 
BZh, třt. rák., lip haj., net. mal., kon. rol., v porostech DB resp. DBč  podrost chudý.  Za BC  
č.21 orná  půda. Dále  les „V kocmoudě“ – vyšší světlý bor s DB  a BŘ, podrost KR, JŘ,DB, 
BZh,OST, net. mal., třt. rák., has. orl., kopř ., ojediněle borův. - převaha  spol .svazu 
Gen.germ. -Qu., poškození  imisemi. Dále orná půda za objektem garáží. Dál opět smíšené 
lesy s BO, BŘ a DB. 

 
návrh:   
V lesních úsecích zahrnout BK do LHP a podpořit přirozené dřeviny, zejm. DB, na 
vhodných stanovištích doplnit i HB a LP, obnovu v průběhu BK provádět výběrným 
způsobem. Propojit BK na orné půdě výsadbou dřevin (DB, HB, LP, BŘ, BO). U obce 
Černá vhodným způsobem propojit BK k Černské strouze doplněním a rozšířením 
stávajících prvků. 

 
 
 

 
prvek ÚSES: 

 
                                LBK 23 

 
rozlišení:  

 
částečně funkční 

 
název: 

 
„Olšinky“ 

 
výměra celkem: 

 
2,0 km   

 
stav: 
BK od Labe prochází mlázím TO, BO, BOč , BŘ, HB, JVt a porostem LP, JVt a DB podél 
hráze odkaliště Lhotka. Dále probíhá podél malého vodního toku s vodou kontaminovanou 
kaly a severněji podél degradovaných segmentů lužních porostů. Dále nevyužitými 
plochami a plochami orné půdy. Dále zahrnuje mez na okraji terasy s OL, DB, TO, BZč, 
net. mal a kopř. a podél odvodňovacího kanálu zarostlého spol. svazu Calth., Phragm. a 
pleveli, s doprovodem keřů TRN, BZč, OL, JŘ, DB se napojuje na BK č. 20. 
 
 
návrh:   
V partiích u odkaliště výhledově preferovat přirozené dřeviny, podél kanálu
a luhu s kontaminovanou vodou založit BK výsadbou dřevin (DB, JL, JS, HB, JV, LP) 
s event. využitím funkčních zachovalých partií, za BC č. 24 propojit BK výsadbou (DB, HB, 
LP, BŘ, BO) resp. doplnit stávající prvky. 
 

 
 
Řešení požadavků civilní ochrany 
 

Koncepce řešení požární ochrany – zabezpečení požární vody 
 

Pokud jde o požární zajištění obce, na rozvodných vodovodních řadech jsou 
rozmístěny  požární hydranty, které umožňují pokrytí celého zastavěného území při 
hasebním zásahu. Tento princip bude zachován i při rozšiřování obce do nových 
návrhových lokalit.  
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Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva v oblasti územního plánování jsou 

stanoveny dle platné vyhlášky MV, k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, 
a v případě navrhování a výstavbě stálých tlakově odolných úkrytů platná normy. 

 
Doložka CO se vypracovává pouze u regulačního plánu (dle platné legislativy). Z 

těchto důvodů je tato kapitola zpracována ve zjednodušené formě, a řeší: 
 
1) zabezpečení kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím 
2) individuální ochrany obyvatelstva 
3) evakuace 
4) usnadnění záchranných prací 
 
Tyto oblasti jsou řešeny následovně: 

Kolektivní ochrana obyvatelstva ukrytím 
 

řeší možnost ukrytí všeho obyvatelstva v případě mimořádné situace. Na 
obecním úřadě je zpracován plán ukrytí, který v bilanci popisuje možnosti ukrytí 
obyvatelstva v úkrytech protiradiačních budovaných svépomocí za mimořádných 
opatření (PRÚ-BS). V minulých letech bylo v obci vybudováno investičním způsobem 
celkem 155 úkrytů s kapacitou 4 407 obyvatel (především v bytových domech, ZŠ, 
MŠ, LDN, učilišti, atd.). 

 
V nové výstavbě je uvažováno s maximálním využitím vhodných prostor pro 

PRÚ-BS. Vhodnější jsou stavby objektů se zapuštěným podlažím, popřípadě s úrovní 
podlahy více než 1,7 m pod úrovní okolního terénu s ochranným koeficientem Ko 
minimálně 50. Realizované stavby s možností vybudování PRÚ-BS budou po 
vyhotovení předepsané dokumentace - Základního listu protiradiačního úkrytu - 
zařazeny do plánu ukrytí. 

Individuální ochrana obyvatelstva 
 

V současné době se plánuje výdej prostředků individuální ochrany při stavu 
ohrožení státu a válečném stavu pro vybrané kategorie osob dle platné vyhlášky MV 
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Evakuace 
 

V nové výstavbě bude zvažována možnost využití staveb pro pobyt 
evakuovaných osob a osob bez přístřeší a zvažována další technická opatření 
umožňující evakuaci   a zabezpečující základní potřeby evakuovaných. 

 
Pro výše uvedené potřeby připadají obecně v úvahu rozsáhlejší návrhové 

lokality, kde by byly přípustné objekty víceúčelového charakteru. Charakter a velikost 
obce řešené tímto ÚP takovéto lokality neobsahuje. Návrhové lokality jsou menšího 
rozsahu, určené převážně pro rodinnou zástavbu. 

 
Ve spolupráci s obcí byl vytipován prostor před stavebním učilištěm směrem ke 

sportovnímu areálu u ZŠ v západní části obce jako plocha pro evakuaci obyvatelstva, 
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odkud by byla autobusy prováděna evakuace. Jako prostory pro ubytování v rámci 
evakuace v obci Rybitví připadají v úvahu objekty ZŠ, MŠ a kulturního domu.  

Usnadnění záchranných prací 
 

V nové výstavbě budou prováděna nejnutnější opatření zaměřená na vytvoření 
základních podmínek pro snížení následků mimořádných událostí a usnadnění 
záchranných prací. Jedná se o opatření v urbanistických řešeních, v komunikacích a 
inž. sítích, skladování materiálu CO určeného pro vybrané odbornosti zařazené v 
systému CO, služby CO či materiál humanitární pomoci, atd. 

 
●  území obce není ohroženo průchodem průlomové vlny, způsobeném zvláštní    

povodní 
 
●   území obce je zahrnuto do zón havarijního plánování v Havarijním plánu 

Pardubického kraje v souladu s ustanoveními platného zákona a rozhodnutím 
Bezpečnostní rady Pardubického kraje byla pro podnik Synthesia Semtín a.s. 
stanovena zóna pro vnější havarijní plánování o poloměru: 

   - bróm 600 m  
 - chlor 1500 m  

 - fosgen 1500 m  
 
 v řešeném území se vyskytují následující zdroje rizika :  
   1. Zásobník bromu  
   2. Zásobník chloru  
   3. Železniční cisterna chloru  
   4. Zásobník fosgenu  
 
Uvedená zóna vnějšího havarijního plánování a objekty zdrojů rizika jsou 
zakresleny v koordinačním výkresu. 
 
●   obec nebude organizovat výdej prostředků individuální ochrany 
 
●   pro případ záchranných, likvidačních a obnovovacích prací připadá v úvahu 

v zastavěném území obce jako dostatečná plocha pro zasahující techniku a 
laboratoře prostor sportoviště u ZŠ a přilehlých pozemků 

  
● nouzové zásobování obyvatelstva vodou - ve stávajících lokálních studních 

(pouze voda užitková). Náhradní zásobení pitnou vodou z jiného vodovodu, 
zdroje mobilními cisternami a vodou balenou. 

 
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou 

 
Ve stávajících lokálních studních (pouze voda užitková). Náhradní zásobení 

pitnou vodou z jiného vodovodu, zdroje mobilními cisternami a vodou balenou. 
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8) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak 
bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí 

 
 

A.  Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 
 
B.  Vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura 2000 
 
C.  Vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných 
sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech 
 
D.  Předpokládané vlivy územního plánu na výsledky analýzy silných stránek, 
slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území 
 
D.I.  Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území 
D.II.  Vliv na posílení slabých stránek řešeného území 
D.III.  Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území 
D.IV.  Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území 
 
E.  Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování 
 
F.  Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území - shrnutí 
 
F.I.  Vyhodnocení vlivů ÚP na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jak 
byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje území 
 
F.II.  Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení 

 
 zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace 

obyvatel řešeného území 
 
 předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích 

 
 
 
 
 
 
A.  Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 
 
 Při projednávání návrhu zadání ÚP Rybitví stanovil Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, svým vyjádřením – č.j. 25740-
2/2007/OŽPZ/PI ze dne 14.6.2007, že na předmětnou územně plánovací dokumentaci 
je nutné zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  
 

Toto vyhodnocení zpracovala v listopadu 2007 RNDr. Irena Dvořáková, Slezská 
549, 537 05 Chrudim.  
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Toto Vyhodnocení vlivů Územního plánu Rybitví na životní prostředí bylo 

provedeno v souladu s § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění. Jeho závěrem je doporučení, aby příslušný úřad vydal 
souhlasné stanovisko k ÚP Rybitví s podmínkami uvedenými na závěr Vyhodnocení, 
jež je samostatným svazkem.   
 
 
 
B.  Vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura 2000 
 

Vliv územního plánu Rybitví na Naturu 2000 byl vyloučen stanoviskem 
Krajského úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství pod č. j. 
34223/2007/OŽPZ/Le ze dne 23.7.2007. 
 
 
 
C.  Vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území podle 
vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech 
 
Širší vztahy 

Správní obvod Pardubice leží v severozápadní části Pardubického kraje. Území má 
velmi těsné dopravní, hospodářské a společenské vazby na města Hradec Králové a 
Chrudim, která leží v blízkosti hranic správního obvodu ORP Pardubice. Sdílí s nimi i 
významné prvky technické infrastruktury  a obě města mají významný vliv na 
zaměstnanost ve správním obvodu Pardubice. Území Pardubicka je třetí největší po 
Chrudimsku a Moravskotřebovsku a počtem obyvatel výrazně převyšuje ostatní 
správní obvody Pardubického kraje.  
 

Přírodní podmínky Pardubicka jsou příznivé a jsou charakterizovány mírným teplým 
klimatem, území je ploché, rovinné a je součástí Polabské nížiny. Území je dotčeno 
některými chráněnými územími s různými stupni ochrany přírody. Přírodní dominantu 
tvoří řeka Labe s širokou údolní nivou a Kunětická hora. 

Příznivé klima a úrodné půdy předurčují oblast k zemědělskému využití, zejména 
k pěstování obilnin a chovu hospodářských zvířat. Hospodářským centrem jsou 
Pardubice, město s průmyslovou tradicí, zejména v oboru chemie, strojírenství 
a elektrotechniky. 

Nedaleko Pardubic se nachází jediné lázeňské centrum kraje, město Lázně 
Bohdaneč.  

Dopravní napojení na okolní regiony, celou ČR i mimo ni, zajišťují téměř všechny 
druhy dopravy. Územím prochází dvě významné železniční tratě a síť silnic I. třídy. 
Letecká doprava je zastoupena mezinárodním letištěm v Pardubicích s celostátním 
významem. Lodní doprava má v současné době charakter rekreační zejména v okolí 
Pardubic.  

V regionu je zastoupena kompletní občanská vybavenost s těžištěm v Pardubicích 
jakožto přirozeným centru území. 
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Obec Rybitví je charakteristická tím, že se nachází v bezprostřední blízkostí měst 
Pardubic a Lázní Bohdaneč s tím, že vytváří předěl mezi průmyslovým západem 
Pardubic a lázeňským městem. Rozsah zastavěného území obce je významně 
ovlivněn rozsáhlým průmyslovým areálem společnosti Synthesia a.s., který se nachází 
jižně od komunikace III/32225.  

Z důvodu absence územně plánovací dokumentace nebylo umožněno obci vytvořit 
podmínky pro přirozený rozvoj a dochází tak ke stagnaci jak rozvoje, tak počtu 
obyvatel. Významným faktorem ovlivňujícím vztahy v území je silnice III/32225, která 
přetíná území obce ve směru východ – západ. Tato komunikace by měla být, 
v souladu s nadřazenou dokumentací, řešena jako přeložka silnice I/36, čímž dojde 
k výraznému navýšení dopravní zátěže.  

Neurbanizované území je ovlivněno blízkostí průmyslového areálu se starou 
ekologickou zátěží. Územím prochází prvky systému ekologické stability všech 
kategorií s tím, že některé jsou plně funkční, většina jich je však řešena jen formálně. 
Dále se na území obce Rybitví nachází několik přírodně hodnotných prvků a 
rozsáhlejší plochy lesů. Severní část území je dotčena ochranným pásmem II. stupně 
přírodních léčivých zdrojů 

 

 
 
 Pro vyhodnocení vlivů územního plánu Rybitví na stav a vývoj území byly 
vybrány takové sledované jevy obsažené v územně analytických podkladech, které 
mají přímý vztah k řešenému území, mají vliv na územní plánování a udržitelný rozvoj 
území. Jako systém hodnocení byla zvolena pětibodová číselná škála s tím, že 
významnost vlivu je reprezentována zejména mírou ovlivnění jevu, pro které vytváří 
územní plán podmínky.  
 
Definování významnosti vlivu :  
-2 územní plán má silný negativní vliv na sledovaný jev 
-1 územní plán má slabý negativní vliv na sledovaný jev 
 0 územní plán nemá žádný negativní vliv na sledovaný jev 
+1 územní plán má slabý pozitivní vliv na sledovaný jev 
+2 územní plán má silný pozitivní vliv na sledovaný jev. 
 
 
 
 
 
 
Sledovaný jev Hodnocení vlivu Komentář 
Zastavěné území 0 - územní plán nemá přímý vliv na velikost 

zastavěného území, neboť vymezuje 
zastavěné území v souladu s platnou 
legislativou 
- územní plán vytváří podmínky pro rozvoj 
zastavěného území a je provázán 
s rozvojovými plochami navrženými v územním 
plánu 
- značný rozsah zastavěného území je ovlivněn 
zejména stávajícím areálem společnosti 
Synthesia a.s. 
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Zastavitelná plocha 2 - územní plán vymezuje nové rozvojové plochy 
o celkové rozloze 41,85 ha (vč. koridoru 
přeložky I/36 
- územní plán vytváří podmínky pro přirozený 
rozvoj území jak v oblasti bydlení tak výroby, 
rozvoj občanské vybavenosti je uvažován jako 
integrovaná součást ploch bydlení 
 

Plochy výroby  1 - územní plán vymezuje nové plochy pro 
výrobu a skladování o celkové rozloze 7,98 ha 
-.územní plán vytváří předpoklady pro rozvoj 
území v oblasti výroby 
- charakteristika nově navrhovaných ploch 
výroby nevytváří předpoklady pro významné 
zhoršení životního a obytného prostředí  
- stávající i nové plochy výroby jsou značným 
potenciálem pracovních příležitostí  
- územní plán specifikuje možné funkční využití 
rozsáhlého areálu společnosti Synthesia a.s. 

Silnice I třídy vč. ochranného 
pásma 

1/2 - územní plán vymezuje přeložku silnice I/36, 
která významným způsobem ovlivňuje řešené 
území 
- vymezením přeložky silnice I/36 územní plán 
vytváří předpoklady pro rozvoj pracovních 
příležitostí a zlepšení dopravní obsluhy území 
- zároveň tím územní plán vytváří předpoklady 
pro zhoršení obytného a životního prostředí, 
zvýšení hladiny hluku a imisí 

Územní systém ekologické 
stability 

1 - územní plán v rámci řešení koncepce ochrany 
přírody a krajiny řeší mj. složku systému 
ekologické stability, stabilizuje stávající a 
doplňuje chybějící prvky zejména na lokální 
úrovni 
- systém nadregionálních a regionálních prvků 
ÚSES územní plán převzal z nadřazené 
územně plánovací dokumentace 

Lesy (lesy ochranné, zvláštního 
určení, hospodářské)  

-1 - územní plán nevytváří žádné podmínky pro 
rozvoj lesů 
- hranice rozvojových lokalit jsou navrženy na 
hranici ochranného pásma lesa, tím jsou 
vytvořeny předpoklady pro postupnou 
degradaci lesních společenství 
- územní plán zároveň vytváří předpoklady pro 
posílení rekreační funkce lesů 

Přírodní léčivý zdroj, zdroj 
přírodní minerální vody vč. 
ochranných pásem 

0/-1 - územní plán nevytváří předpoklady pro přímé 
ohrožení léčivých zdrojů, řešeným územím 
probíhá jejich ochranné pásmo 
-.do ochranného pásma II. stupně těchto zdrojů 
jsou lokalizovány rozvojové plochy pro bydlení, 
které mohou negativně ovlivnit léčivý zdroj 
- vhodnými technickými opatřeními, které však 
nejsou předmětem územního plánování lze 
tento negativní vliv eliminovat 

Staré zátěže území a 
kontaminované plochy 

0/-1 - územní plán sledovaný jev ovlivňuje nepřímo, 
- územní plán nevytváří podmínky pro sanaci 
starých zátěží  
- územní plán umístěním nových rozvojových 
ploch pro výrobu a sklady může podpořit 
synergický efekt negativního ovlivnění 
životního prostředí 
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D.  Předpokládané vlivy územního plánu na výsledky analýzy silných stránek, 
slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území 
 
Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu Rybitví na výsledky analýzy 
silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území bylo zpracováno na 
podkladě Rozboru udržitelného rozvoje (RÚR), který je součástí zpracovaných 
Územně analytických podkladů ORP Pardubice. V souladu s členěním dle výše 
uvedeného RÚR je vyhodnocení vlivu územního plánu Rybitví zpracováno po 
tématických skupinách :  
 
1. Horninové prostředí a geologické podmínky 
2. Vodní režim 
3. Hygiena životního prostředí 
4. Ochrana přírody a krajiny 
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 
7. Sociodemografické podmínky 
8. Bydlení 
9. Rekreace 
10. Hospodářské podmínky 
 
S ohledem na zvolený způsob vyhodnocení byly sloučeny níže uvedené kapitoly do 
jedné vyhodnocovací tabulky.   
D.I.  Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území 
D.II.  Vliv na posílení slabých stránek řešeného území 
D.III.  Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území 
 
Dosažitelné hodnoty vlivu územního plánu na výsledky SWOT analýzy: 
X vztah ÚP s tvrzením není relevantní 
0  vliv ÚP je neprokazatelný nebo minimální 
1  vliv ÚP je prokazatelný 
2 vliv je významný 
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Vyhodnocení vlivu územního plánu Rybitví na výsledky analýzy SWOT 

1. Horninové prostředí a geologie 
Hodnoty 

vlivu 
Komentář Tvrzení SWOT analýzy 

SILNÉ STRÁNKY 
X Mimo území řešené ÚP Existence a těžba významných zásob 

kvalitních štěrkopísků nadmístního významu  
Existence a využívání přírodních léčivých   
zdrojů místního významu  - rašeliny, slatiny,  
alkalická kyselka 

1 ÚP nevymezuje nové plochy pro těžbu a 
vytváří předpoklady pro ochranu 

Existence zásob vátých písků místního   
významu 

X Mimo území řešené ÚP 

Existence zásob cihlářské suroviny místního 
významu 

X Mimo území řešené ÚP 

X Mimo rámec ÚP Minimum sesuvných ploch a jiných 
geologických rizik v území 

0 ÚP respektuje Převážně nízké zatížení území radonem 

SLABÉ STRÁNKY 
X Mimo území řešené ÚP Absence zásob stavebního kamene 
X Mimo území řešené ÚP Útlum těžby cihlářských surovin 

Zatížení území dopravou vytěženého 
štěrkopísku 

X Mimo území řešené ÚP 

PŘÍLEŽITOSTI 
Možnosti rozšíření těžby štěrkopísků v lokalitě 
Stéblová, Čeperka, Bohdaneč  
  

X Mimo území řešené ÚP 

X Mimo území řešené ÚP Možnosti obnovení těžby vátých písků  

Možnost přeměny vytěžených ploch 
štěrkopísků v rekreační oblasti s vodními 
plochami 

X Mimo území řešené ÚP 

X Mimo území řešené ÚP Možnost využití geologických památek  
v cestovním ruchu – subvulkanit Kunětická 
hora, písečné přesypy  

HROZBY 
Střety zájmů těžby štěrkopísků s ochranou    
vodních zdrojů, léčivých zdrojů, lesů a půd       

X Mimo území řešené ÚP 

V případě obnovy těžby vátých písků 
hrozba zničení geologických památek – 
písečných dun a lesních porostů na nich  

X Mimo území řešené ÚP 

1 ÚP v případě obnovení těžby v Lázních 
Bohdaneč přispívá ke zlepšení situace  - 
přeložka silnice I/36 

V případě rozšíření těžby štěrkopísků zvýšená 
dopravní zátěž území        

2. Vodní režim 
SILNÉ STRÁNKY 

Existence přírodních léčivých zdrojů vod a 
peloidů – Lázně Bohdaneč    
                                       

1 ÚP nevymezuje nové plochy pro těžbu a 
vytváří předpoklady pro ochranu 

Existence významnějších vodního zdrojů 
v lokalitách Hrobice a Nemošice                         
 

X Mimo území řešené ÚP 

Rozvinutá hydrografická síť včetně umělých 
toků  (Opatovický kanál, Halda, Zmínka) 

X Mimo území řešené ÚP 
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Protipovodňová ochrana města Pardubice na 
stoletou vodu 
 

X Mimo území řešené ÚP 

Většina území je napojena na vodovodní síť 
vodohospodářské soustavy se zajištěnou 
kvalitou pitné vody  
 

1 ÚP vytváří předpoklady pro ochranu a 
rozvoj vodovodní sítě a vodohospodářské 
soustavy (vymezuje OP a řeší napojení 
rozvojových lokalit) 

SLABÉ STRÁNKY 
Vodní útvary povrchové i podzemní vody 
v celém území jsou označeny za rizikové 
z hlediska nebezpečí znečištění 
 

0 ÚP stávající útvary povrchové i podzemní 
vody respektuje 

Na většině území existuje riziko urychleného 
odtoku srážkových vod v důsledku vysokého 
podílu orné půdy 
 

X Mimo rámec ÚP 

Většina území má nízkou míru akumulace a 
retence vody v důsledku vysokého podílu 
orné půdy a malého zalesnění 
 

0 ÚP nemění podíl orné a zalesněné půdy 

PŘÍLEŽITOSTI 
Revitalizace malých vodních toků za účelem 
zvýšení retence a zdržení vody v krajině     
 

X Mimo rámec ÚP 

Obnova a revitalizace rybníků v oblasti za 
účelem zvýšení retence a zadržení vody 
v krajině  
 

0 ÚP respektuje stávající vodní plochy 

Budování protipovodňových opatření na 
menších tocích a ochrana menších obcí 
 

X Mimo rámec ÚP 

Budování technických opatření na 
zemědělských půdách v rámci komplexních 
pozemkových úprav 

X ÚP nebyl koordinován s KPÚ /nebyly 
zpracovány/ 

Investice do ČOV v menších obcích pro 
zlepšení kvality vypouštěných vod 
 

0 ÚP respektuje stávající velkokapacitní 
ČOV  

HROZBY 
Ohrožení významnějších vodních zdrojů 
s mělce podpovrchovou vodou v dlouhých 
obdobích sucha   
  

X Mimo území řešené ÚP 

Postupné dlouhodobé snižování zásob 
podzemních vod  
 

X Mimo území řešené ÚP 

Riziko znečištění povrchových a podzemních  
vod při technických haváriích   
 

X Mimo rámec ÚP 

Riziko ohrožení menších obcí lokálními 
přívalovými dešti a splachy z polí v důsledku 
vysokého podílu orné půdy v jejich nejbližším 
okolí 
 
 

X Mimo území řešené ÚP (krizové řízení) 
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3. Hygiena životního prostředí 
SILNÉ STRÁNKY 

Dochází k postupnému mírnému poklesu 
hodnot SO 2, emisní limity nejsou 
překračovány 
 

X Mimo rámec ÚP 

Mírně se zlepšuje jakost vody v řekách 0 ÚP respektuje stávající vodní toky 

Všechny obce zavedly systém separovaného 
sběru pro základní druhy odpadu. 
 

0 ÚP respektuje systém separovaného 
sběru 

SLABÉ STRÁNKY 
Zvyšují se koncentrace Nx v ovzduší, jsou 
překračovány imisní limity pro ochranu 
ekosystémů. 
 

X Mimo rámec ÚP 

Krátkodobě jsou překračovány imisní limity 
PM10 a ozonu.  
 

X Mimo rámec ÚP 

Neuspokojivý je stav jakosti povrchových vod 
méně vodných vodotečí protékajících 
menšími sídly s nečištěnými odpadními 
vodami 
 

1 ÚP navrhuje rozvojové plochy, které jsou 
napojitelné na stávající kanalizaci 

Zvyšování dopravní zátěže – zatížení území 
zvýšenými koncentracemi emisní a zvýšenou 
hladinou hluku. 
 

2 ÚP navrhuje plochy pro bydlení jako 
podmíněně přípustné po doložení splnění 
hlukových limitů resp. mimo dosah 
negativních účinků hluku z dopravy, 
hladiny hluku u stávající ploch v blízkosti 
přeložky silnice I/36 budou eliminovány 
protihlukovými opatřeními  

V nakládání s odpady převažuje skládkování 
netříděného odpadu. 
 

0 ÚP respektuje systém separovaného 
sběru 

Existence celé řady lokalit vedených jako 
staré ekologické zátěže. 

0 ÚP respektuje staré ekologické zátěže 

PŘÍLEŽITOSTI 
Využívání nejlepších dostupných 
ekologických technologií v průmyslu, 
zemědělství, vytápění, stavebnictví, dopravě, 
které povede ke snižování znečištění 
životního prostředí. 

X Mimo rámec ÚP 

Vybudování obchvatů sníží emisní a hlukovou 
zátěž obcí. 
 

2 ÚP navrhuje přeložku silnice I/36 jako 
VPS, dojde k nárůstu dopravní zátěže 
v obci Rybitví 

Zvýšení míry separace a následného využití 
odpadů. 
 

X Mimo rámec ÚP 

Sanace starých ekologických zátěží, následná 
možnost využití stávajících nevyužitých 
průmyslových areálů.  
 
 

1 ÚP neřeší sanaci starých ekologických 
zátěží, stávající průmyslový areál nabízí 
velký potenciál k rozvoji podnikatelské 
činnosti a průmyslu 
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HROZBY 
Zvyšování intenzity dopravy může vést 
k dalšímu nárůstu emisní a hlukové zátěže 
území v blízkosti komunikací. 
 

2 ÚP navrhuje přeložku silnice I/36, území 
obce bude velmi ovlivněno negativními 
účinky hluku a emisí. ÚP navrhuje plochy 
pro bydlení jako podmíněně přípustné po 
doložení splnění hlukových limitů resp. 
mimo dosah negativních účinků hluku z 
dopravy, hladiny hluku u stávající ploch 
v blízkosti přeložky silnice I/36 budou 
eliminovány protihlukovými opatřeními 

Nárůst emisí z plošných zdrojů – vytápění 
domácností v důsledku používání nešetrných, 
avšak levných paliv. 
 

X Mimo rámec ÚP 

Neochota občanů spolupracovat na separaci 
odpadů – zvýšení množství netříděného 
komunálního odpadu, černých skládek.  
 

X Mimo rámec ÚP 

Omezení možnosti využití nevyužívaných 
průmyslových areálů v důsledku neřešení 
starých ekologických zátěží. 
 

0  ÚP respektuje stávající plochy průmyslu a 
starých ekologických zátěží 

4. Ochrana přírody a krajiny 
SILNÉ STRÁNKY 

Existence hodnotných zbytků přírodního 
prostředí vázaných především na větší vodní 
toky (Labe, Loučná, Chrudimka) a vodní 
plochy (Lázně Bohdaneč). Velký ekologický, 
krajinotvorný i rekreační potenciál těchto 
území. 
 

0 ÚP respektuje stávající hodnoty území 

Na území ORP se nachází Kunětická hora – 
krajinná dominanta nadmístního významu. 
 

X Mimo území řešené ÚP 

Regionální a nadregionální ÚSES je převážně 
funkční 
 

1 ÚP vymezuje a stabilizuje prvky ÚSES 

SLABÉ STRÁNKY 
Většina ORP spadá do území s výrazně 
sníženou hodnotou krajinného rázu. 
 

0 ÚP vymezuje a stabilizuje prvky ÚSES 

Podíl zvláště chráněných území je v ORP, 
vzhledem k celorepublikovému průměru, 
výrazně podprůměrný. 

X Mimo rámec ÚP 

Dle hodnoty KES – území intenzivně 
využívané, zejména zemědělskou 
velkovýrobou, oslabení autoregulačních 
pochodů v ekosystémech způsobuje jejich 
značnou ekologickou labilitu a vyžaduje 
vysoké vklady dodatkové energie 
 

X Mimo rámec ÚP 

Většina území ORP je výrazně zemědělská, 
intenzifikací zemědělství došlo k likvidaci 
rozptýlené zeleně, krajina je neprostupná –
„neobyvatelná“, ekologicky nestabilní, se 
značně sníženou biodiverzitou. 
 

0 ÚP neřeší zlepšení prostupnosti území, 
biodiverzity 
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Rozšiřování zastavěných a zastavitelných 
území na úkor zemědělské půdy, volné 
krajiny. Zasahování do nejcennějších zbytků 
přírodního prostředí – říčních niv.  Výstavba 
pod Kunětickou horou – degradace významné 
krajinné dominanty. 

0 ÚP navrhuje rozvojové plochy zejména 
v přímé návaznosti na urbanizované 
území, říční nivy nejsou dotčeny, 
Kunětická hora se nachází mimo řešené 
území 

PŘÍLEŽITOSTI 
Podpora revitalizace, rehabilitace, 
renaturalizace krajiny a jejích složek řadou 
dotačních titulů. Rekultivace ploch 
zdevastovaných lidskou činností (průmyslové 
nevyužívané areály – brownfields, úložiště 
popílku elektrárny Opatovice, odkaliště 
chemické výroby, plochy ukončené těžby 
nerostných surovin, skládky odpadů).  

X ÚP neřeší podporu revitalizace, 
rehabilitace a renaturalizace krajiny – 
mimo rámec ÚP. ÚP neřeší rekultivaci 
ploch  

Revitalizace hodnotných částí krajiny 
vázaných na větší vodní toky (Labe, Loučná, 
Chrudimka).Využití krajinotvorného, 
ekologického a rekreačního potenciálu těchto 
území. 

X Mimo území řešené ÚP 

Zvýšení zájmu obyvatelstva na ochraně 
přírodních hodnot území, na rozumném 
využívání kvalitních částí krajiny pro 
krátkodobou rekreaci. Podpora sounáležitosti 
obyvatel s životním prostředím – přírodou, 
krajinou v které žijí. 

X Mimo území řešené ÚP 

Realizace navržených prvků ÚSES, případně 
pozemkových úprav – zvýšení ekologické 
stability krajiny. 
 

1 ÚP vymezuje a stabilizuje prvky ÚSES, 
realizace je mimo rámec ÚP 

Inspirace v historii – možnost obnovy 
rybníkářství v oblasti Bohdaneč, Stéblová, 
Čeperka. 

X Mimo území řešené ÚP 

HROZBY 
Stále větší tlak na zábory zemědělské půdy a 
volné krajiny z důvodu výstavby objektů pro 
bydlení, výrobu, logistická a obchodní centra. 
Zejména v okolí větších sídel a podél 
dopravních tras nežádoucí proces 
suburbanizace, estetické devastace 
krajinného rázu, zhoršování prostupnosti 
volné krajiny.  

1 ÚP navrhuje rozvojové plochy zejména 
v přímé návaznosti na urbanizované 
území resp. přeložku silnice I/36 

Další rozvoj zástavby v okolí Kunětické hory – 
degradace nejvýznamnější krajinné a 
architektonické dominanty. 

X Mimo území řešené ÚP 

Likvidace lužních ekosystémů realizací 
splavnění Labe do Pardubic. 
 

X Mimo území řešené ÚP 

Další zábory nejcennějších zbytků přírodního 
prostředí vázaných na větší říční toky. 
 

X Mimo území řešené ÚP 

Brutální zásah do krajinného rázu v případě 
realizace kanálu Dunaj – Odra – Labe (D-O-L) 
v prostoru mezi Pardubicemi a Olomoucí. 

X Mimo území řešené ÚP 
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Nerespektování principů trvalé udržitelnosti 
rozvoje, s důsledkem další degradace volné 
krajiny a jejích biologických složek. Další 
snížení ekologické stability krajiny – eroze, 
záplavy, šíření škůdců… 
 

1 ÚP navrhuje řešení vyplývající z principů 
udržitelného rozvoje a vyváženosti pilířů 

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
SILNÉ STRÁNKY 

Příznivé klimatické podmínky pro tradiční 
zemědělství 
 

X Mimo rámec ÚP 

Kvalitní zemědělská půda s dobrou produkční 
schopností na většině území 
 

X Mimo rámec ÚP 

Vysoké procento zornění, 85% ze 
zemědělské půdy - z pohledu zemědělské 
produkce 

0 ÚP respektuje stávající plochy 
neurbanizovaného území 

Vysoké investice do půdy za účelem zvýšení 
úrodnosti v minulých desetiletích 
 

X  Mimo území řešené ÚP 

Zachovalé lesní komplexy na Bohdanečsku 0 ÚP respektuje lesní komplexy 

SLABÉ STRÁNKY 
Stálý pokles výměry orné půdy 
 

1  ÚP navrhuje nové rozvojové plochy jen v 
rozsahu zabezpečující přirozený rozvoj 
obce 

Nízký podíl trvalých travních porostů, 9% ze 
zemědělské půdy 
 

X ÚP neřeší zvýšení podílu trvalých travních 
porostů  

Vysoké procento zornění, 85% ze 
zemědělské půdy - z pohledu ekologie 
 

X  ÚP neřeší snížení procenta zornění  

Výměra orné půdy na obyvatele (0,19 ha) je 
hluboko pod průměrem kraje i ČR , vysoká 
hustota osídlení 

X Mimo rámec ÚP 

Nízké procento zalesnění, 13,2 % je nejnižší 
v kraji a hluboko pod průměrem ČR 
 

X ÚP neřeší navýšení procenta zalesnění 

Výměra lesní půdy na obyvatele (0,04 ha) je 
hluboko pod průměrem kraje i ČR  
 

X ÚP nenavrhuje nové plochy lesů 

Část lesů byla v minulosti zasahována 
imisemi, což ovlivnilo jejich zdravotní stav 
(Paramo, VCHZ, TE Chvaletice, dálkový 
přenos) 

X Mimo rámec ÚP 

Část příměstských lesů je nedostatečně 
udržována a je těžko prostupná 
 

X ÚP neřeší prostupnost lesních porostů 

Téměř bezlesá jižní část území X Mimo území řešené ÚP 

PŘÍLEŽITOSTI 
Budování technických opatření na 
zemědělských půdách v rámci komplexních 
pozemkových úprav 

X ÚP nebyl koordinován s KPÚ /nebyly 
zpracovány/ 
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Agroturistika, chov koní pro sportovní účely, 
hipostezky 
 

X ÚP neřeší  

Využití stávajících lesů pro každodenní 
příměstskou rekreaci 
 

0 ÚP respektuje stávající plochy lesů vč. 
přístupových cest 

Budování biokoridorů a biocenter lesního typu 
v rámci komplexních pozemkových úprav  
 

X ÚP nebyl koordinován s KPÚ /nebyly 
zpracovány/ 

Budování interakčních prvků v krajině (aleje a 
pásy zeleně podél cest a vodotečí) a 
zpřístupnění krajiny v rámci komplexních 
pozemkových úprav  

X ÚP nebyl koordinován s KPÚ /nebyly 
zpracovány/ 

Ozelenění, zalesnění a zatravnění 
nevyužitých ploch na okrajích města Pardubic 
pro každodenní rekreaci 

X Mimo území řešené ÚP 

HROZBY 
Vysoký urbanizační tlak na rozvoj území na 
úkor zemědělské půdy 
 

0 ÚP navrhuje nové rozvojové plochy jen v 
rozsahu zabezpečující přirozený rozvoj 
obce 

Tlak na zábor nejkvalitnějších půd tř. ochrany 
I a II pro výstavbu 
 

1 ÚP nenavrhuje rozvojové plochy na 
půdách tř. ochrany I a II 

Absence údržby melioračních soustav s 
rizikem následného zamokření a snížení 
úrodnosti půdy, poškození melioračních 
soustav výstavbou  

X Mimo území řešené ÚP 

Tlak na zábory lesních pozemků pro 
infrastrukturu, zvláště pro rozšiřování 
komunikací 
 

1 ÚP navrhuje koridor pro VPS přeložky 
silnice I/36 v nezbytném rozsahu 
dotýkající se ploch lesů 

Riziko poškození lesních ploch větrem 
z důvodu jejich roztříštěnosti, náchylnost ke 
kalamitním stavům 
 

1 ÚP nenarušuje kompaktnost lesních ploch 

Riziko odplavování úrodné vrstvy půdy při 
stále častějších přívalových deštích 
 

X Mimo rámec ÚP 

6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 
SILNÉ STRÁNKY 

Existující napojení správního území na okolní 
regiony, ostatní části ČR i mimo ČR (síť silnic 
I.tř., tranzitní žel. koridor, mezinárodní letiště) 

1 ÚP vymezuje plochu pro přeložku silnice 
I/36 

Rozsáhlá síť cyklostezek ve městě Pardubice 
 

X Mimo území řešené ÚP 

Rozvinutá technická infrastruktura, z 56 obcí 
jsou všechny napojeny na elektrickou síť 
55 obcí je napojeno na plynovodní síť 
49 obcí je napojeno na veřejný vodovod 
29 obcí je napojeno na ČOV 

1 ÚP respektuje stávající a doplňuje novou 
infrastrukturu v souladu s potřebami 
rozvoje 

Zásobování Pardubic teplem z elektrárny 
Opatovice 
 

X Mimo území řešené ÚP 
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Existující systém sběrných dvorů a stanovišť 
kontejnerů pro odvoz odpadů 

X Mimo rámec ÚP 

SLABÉ STRÁNKY 
Horší dostupnost JV části území ORP, jižně 
od Dašic jen silnice III.tř. 
 

X Mimo území řešené ÚP 

Horší stav silnic III.tř. 
 

X Mimo rámec ÚP 

Nadměrné zatížení silnic nákladní dopravou X Mimo rámec ÚP 

Přetížení stávající silniční sítě v Pardubicích a 
okolí, časté kolapsy dopravy ve špičkách 
 

1 ÚP vymezuje plochu pro přeložku silnice 
I/36 umožňující  

Neexistence silničních obchvatů měst a obcí 
 

1 ÚP vymezuje plochu pro přeložku silnice 
I/36 

Nedostatek financí na údržbu silnic 
 

X Mimo rámec ÚP 

Nedostatek parkovacích míst a odstavných 
ploch v Pardubicích a okolí 
 

0 ÚP nenavrhuje specifickou plochu pro 
nová parkovací místa a odstavná stání, 
ÚP navrhuje řešení dopravy v klidu 
v rámci jednotlivých funkčních ploch 

Nízké využití železnice pro nákladní dopravu 
 

X Mimo rámec ÚP 

Nízký podíl alternativních zdrojů energie X ÚP neřeší možnosti rozvoje alternativních 
zdrojů energie 

PŘÍLEŽITOSTI 
Vybudování silnice R 35 
 

X Mimo území řešené ÚP 

Vybudování přivaděče k dálnici D 11 
 

1 ÚP v rámci širších vazeb řeší přivaděč 
k dálnici D11 – ÚP navrhuje plochu pro 
přeložku silnice I/36 

Vybudování silničních obchvatů měst a obcí 
 

2 ÚP navrhuje plochu pro přeložku silnice 
I/36 

Rostoucí význam Pardubického letiště pro 
civilní dopravu 
 

X Mimo rámec ÚP 

Budování kanalizací s ČOV i v menších 
obcích 

X  Mimo území řešené ÚP, pro řešené 
území je zajištěno svedení odpadních vod 
do stávající ČOV 

HROZBY 
Budování nových výrobních, obchodních a 
skladovacích areálů a překladišť bez řešení 
vazeb a vlivů na současnou dopravní situaci 
 

1 ÚP navrhuje plochu pro přeložku silnice 
I/36, která přímo navazuje na stávající 
rozsáhlý areál společnosti Synthesia a.s. 
a navrhované plochy drobné výroby 

Trvalý nárůst silniční nákladní dopravy a 
individuální osobní dopravy se všemi 
negativními důsledky 
 

1 ÚP navrhuje plochu pro přeložku silnice 
I/36 

Rozmáhající se suburbanizace s negativními 
důsledky na dopravní situaci 
 

0 ÚP navrhuje nové rozvojové plochy jen v 
rozsahu zabezpečující přirozený rozvoj 
obce 

Omezování počtu spojů ve veřejné 
autobusové a železniční dopravě v důsledku 
snižování dotací a zvyšování cen jízdného 
 

X Mimo rámec ÚP 
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Zvyšující se požadavky na kapacitu technické 
infrastruktury  
 

X ÚP neřeší navýšení kapacity technické 
infrastruktury 

7. Sociodemografické podmínky 
SILNÉ STRÁNKY 

Značný rozvojový potenciál měst ve správním 
území ORP 
 

1 
ÚP navrhuje rozvojové plochy pro bydlení 
i výrobu 

Stabilita sídelní struktury 
 1 

ÚP navrhuje rozvojové plochy podporující 
kompaktnost sídla 

Rostoucí počet obyvatel v převážné většině 
obcí, nedochází k vyklidňování obcí 
 

1 
ÚP navrhuje rozvojové plochy pro bydlení 
podporující přirozený rozvoj 

SLABÉ STRÁNKY 
Suburbanizace a kvalita její výstavby, která 
vytváří minimální podmínky pro sociální 
soudržnost 

1 
ÚP navrhuje základní zásady prostorové 
regulace 

PŘÍLEŽITOSTI 
Regenerace sídel s cílem posílení jejich 
atraktivity pro kvalitní bydlení 
 

X 
ÚP neřeší regeneraci sídla 

Posílení populačního vývoje ve stárnoucích 
obcích (jsou umístěny v rekreačně atraktivním 
prostředí) 

X 
Mimo území řešené ÚP 

HROZBY 
Pokračující proces „urban sprawl“ s důsledky 
segregace skupin obyvatel 
 

1 
ÚP navrhuje rozvojové plochy pro bydlení 
podporující přirozený rozvoj a 
kompaktnost sídla 

8. Bydlení 
SILNÉ STRÁNKY 

Dobrá úroveň bydlení ve městech i v menších 
obcích 
 

1 ÚP podporuje kvalitu bydlení stanovením 
vhodné urbanistické struktury zásadami 
prostorové regulace 

Dobré technické vybavení bytů 
 

X Mimo rámec ÚP 

Stoupající tendence výstavby nových bytů 
 

1 ÚP podporuje tendenci vymezením 
nových ploch pro bydlení 

Úspěšná regenerace domů v panelových 
sídlištích a jejich okolí, zlepšení kvality bydlení 
zejména v sídlišti Polabiny 
 

X Mimo rámec ÚP 

Stoupající tendence výstavby rodinných domů 
(z hlediska kvality bydlení) 
 

1 ÚP podporuje tendenci vymezením 
nových ploch pro bydlení, stanoveny 
základní zásady prostorové organizace 

Stabilní ekonomická situace v území má vliv 
na rozvoj bydlení 
 

X Mimo rámec ÚP 

SLABÉ STRÁNKY 
Vysoká cena nových bytů a jejich obtížná 
dostupnost pro mladé rodiny 
 

X Mimo rámec ÚP 
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Nerovnoměrnost výstavby v území, největší 
v Pardubicích a blízkém okolí 
 

X Mimo rámec ÚP, nutno řešit v rámci 
širších vazeb 

Stoupající tendence výstavby rodinných domů 
(z hlediska záborů zemědělské půdy) 
 

1 ÚP navrhuje jen rozvojové plochy 
podporující přirozený rozvoj 

PŘÍLEŽITOSTI 
Dotace na regenerace bytových domů 
v sídlištích 
 

X Mimo rámec ÚP 

Hypotéky na individuální výstavbu 
 

X Mimo rámec ÚP 

HROZBY 
Tlaky na zástavbu všech volných ploch ve 
městech bez řešení širších vazeb a 
občanského vybavení 

1 ÚP navrhuje jen rozvojové plochy 
podporující přirozený rozvoj, stávající 
zástavba je již zahuštěna 

Tlaky na budování obytných satelitů v okolí 
obcí v blízkosti Pardubic bez řešení širších 
vazeb a občanského vybavení 

1 ÚP navrhuje rozvojové plochy pro bydlení 
podporující přirozený rozvoj a 
kompaktnost sídla 

9. Rekreace 
SILNÉ STRÁNKY 

Existence NKP Kunětická hora s gotickým 
hradem 
 

X Mimo území řešené ÚP 

Existence MPR Pardubice a MPZ Dašice 
 

X Mimo území řešené ÚP 

Pořádání akcí Velká Pardubická a Zlatá 
přilba, významných pro návštěvnost regionu 
 

X Mimo území řešené ÚP 

Vhodné podmínky pro cyklistiku 
 

1 ÚP respektuje navrženou regionální 
cyklotrasu 

Lázeňství – Lázně Bohdaneč X Mimo území řešené ÚP 

SLABÉ STRÁNKY 
Nízká atraktivita území z hlediska turistiky a 
rekreace 
 

X ÚP neřeší zvýšení atraktivity území 

Rovinná zemědělsko průmyslová krajina 
s minimálním podílem lesů 
 

X ÚP nemění zásadně strukturu krajiny 

Malé možnosti každodenní příměstské 
rekreace 

X ÚP nezvětšuje možnosti rekreačního 
vyžití 

PŘÍLEŽITOSTI 
Možný vznik větších rekreačních oblastí 
s vodními plochami po vytěžení štěrkopísku 
v prostoru Čeperka - Stéblová 
 

X Mimo území řešené ÚP 

Prezentace regionu na veletrzích cestovního 
ruchu a dalších podobných akcích, vydávání 
propagačních materiálů 
 

X Mimo rámec ÚP 
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Rozvoj civilního provozu letiště X Mimo území řešené ÚP 

Agroturistika a jezdectví 
 

X Mimo území řešené ÚP 

Rekreační využití oblasti v okolí Kunětické 
hory  
 

X Mimo území řešené ÚP 

Využití okolí vodních toků ve městech ke 
každodenní rekreaci 

X Mimo území řešené ÚP 

HROZBY 
Nárůst průmyslu a intenzita dopravy může 
negativně ovlivňovat zájem o návštěvu 
regionu 
 

X ÚP neeliminuje nárůst průmyslu a 
dopravy 

Nevhodná zástavba v blízkém okolí NKP 
Kunětická hora může narušit její dominantu a 
může mít vliv na návštěvnost 

X Mimo území řešené ÚP 

10. Hospodářské podmínky 
SILNÉ STRÁNKY 

Příznivé podmínky pro zemědělství. Jedna 
z nejúrodnějších oblastí v ČR 
 

X ÚP neřeší podporu zemědělství 

Existence stabilních a perspektivních 
průmyslových odvětví 
 

0 ÚP respektuje stávající plochy průmyslu 
/společnost Synthesia a.s. 

Existence Městské průmyslové zóny 
 

X 
 

Mimo území řešené ÚP 

Působnost významných zahraničních 
společností s mezinárodním významem   
 

X Mimo rámec ÚP 

Objem produkce a vývozu v oboru 
elektrotechniky a počítačů patří k největším 
v ČR ( Foxconn ) 

X Mimo rámec ÚP 

Dobrá dopravní dostupnost většiny území, 
možnost využití všech druhů dopravy včetně 
letecké 

1 ÚP navrhuje přeložku silnice I/36 
umožňující zlepšení dopravního napojení 

Nízká nezaměstnanost 
 

1 ÚP navrhuje nové plochy pro průmysl a 
skladování umožňující podporu 
zaměstnanosti 

SLABÉ STRÁNKY 
Útlum zemědělské výroby i přes příznivé 
podmínky 

X Mimo rámec ÚP 

Nedostatečné propojení zemědělské 
produkce se zpracovatelským průmyslem 

X Mimo rámec ÚP 

Nedostatek kvalifikované pracovní síly a 
z tohoto důvodu příliv pracovních sil ze 
zahraničí, z východní Evropy a Asie 
 

X Mimo rámec ÚP 

Podprůměrné mzdy ve srovnání s ČR 
 
 

X Mimo rámec ÚP 
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PŘÍLEŽITOSTI 
Dokončení dálnice D11 a rychlostní silnice R 
35 zlepší napojení některých částí ORP a 
bude příležitostí pro hospodářský rozvoj 
těchto částí 

X Mimo území řešené ÚP 

Splavnění Labe do Pardubic 
 

0 ÚP respektuje vodní trasu 

Využití tzv. brownfields, nevyužitých areálů po 
zemědělské výrobě v obcích a po 
průmyslových výrobách ve městě. 
 

0 ÚP respektuje stávající plochy výroby 
areálu společnosti Synthesia a.s. 

Projekt TechnoPark, projekt rozvoje nových 
technologií a vědeckotechnického výzkumu 
 

X Mimo území řešené ÚP 

HROZBY 
Neúměrný rozvoj nákladní dopravy v důsledku 
hospodářského rozvoje, zejména v okolí 
Pardubic a nedostatek financí na odklon této 
dopravy z center měst a obcí 

X Mimo rámec ÚP 

Odliv specializovaných odborníků do jiných 
oblastí ČR a do zahraničí v důsledku 
podprůměrných mezd 

X Mimo rámec ÚP 

 
 
Využití výsledků analýzy SWOT vyplývající z platných územně analytických podkladů 
ORP Pardubice k vyhodnocení územního plánu Rybitví na udržitelný rozvoj území 
nelze považovat za dostatečně průkazné. Některá tvrzení obsažená ve SWOT 
analýzách mající významný vliv na udržitelný rozvoj území nejsou v oblasti územního 
plánování uplatnitelná, některá z nich pak jen částečně. 
 
Celkově lze konstatovat, že územní plán Rybitví významným a prokazatelným vlivem 
přispívá k využití silných stránek a příležitosti, posiluje slabé stránky a eliminuje hrozby 
v oblastech a tvrzeních, které mají přímou souvislost s územním plánem. Jevy a 
tvrzení, které jsou územním plánem pouze respektovány, nedosahují ve většině 
případů ani prokazatelného vlivu.  
 
Některá tvrzení významná pro udržitelný rozvoj území nebyla územním plánem 
akceptována, což lze vyhodnotit tak, že nebyl uplatněn požadavek na řešení této 
problematiky v zadání územního plánu.  
 
  
 
 
D.IV.  Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území 
 
Pro posuzování vlivu územního plánu na stav a vývoj hodnot řešeného území byly 
vybrány takové hodnoty, které byly specifikovány a definovány v rámci ÚAP pro ORP 
Pardubice a vztaženy k řešenému území. 
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A) Přírodní hodnoty 
Za přírodní hodnoty na území obce Rybitví jsou pro účely územního plánování 
považovány :  
 

1. registrované významné krajinné prvky 
- VKP Zákoutí 
- VKP Rumlovo Labiště 
2. významné krajinné prvky 
- lesy, vodní toky, nivy, rašeliniště rybníky 
3. územní systém ekologické stability 
- NRBK K72 Labe 
- RBC 917 Labiště pod Černou 
- skladebné prvky ÚSES lokální úrovně 
4. plochy s kvalitní zemědelskou půdou (I. a II. třída ochrany) 
5. přírodní dominanta 
- doprovodné porosty podél Labe 
6. prostory zásadního významu pro krajinu 
- krajinný celek Bohdanečsko 

 
Hodnota vlivu: 2 
Územní plán vymezuje, resp. respektuje, výše uvedené přírodní hodnoty a stanovuje 
základní obecné zásady pro jejich ochranu, při plánování změn v území a rozhodování 
v území. 
 
 
B) Kulturní hodnoty 
Za kulturní hodnoty na území obce Rybitví jsou pro účely územního plánování 
považovány :  
 

1. území s archeologickými nálezy 
2. nemovité kulturní památky 
- rodný dům Václava Veverky 
3. kulturní památka 
- pomník Br. Veverkových 
4. zachovalá sídelní struktura, kompaktnost sídla 

 
Hodnota vlivu: 2 
Územní plán vymezuje, resp. respektuje, výše uvedené kulturní hodnoty a stanovuje 
základní obecné zásady pro jejich ochranu, při plánování změn v území a rozhodování 
v území. 
 
C) Civilizační hodnoty 
Za civilizační hodnoty na území obce Rybitví jsou pro účely územního plánování 
považovány : 
 

1. sociodemografické podmínky 
- stabilizovaný počet obyvatel s průměrnou věkovou strukturou 
2. bydlení a vybavenost území 
- dobrá úroveň bydlení a technického vybavení 
- veřejná infrastruktura odpovídající velikosti sídla 
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3. hospodářské podmínky 
- zemědělská výroby 
- chemický průmysl 
4. dopravní infrastruktura 
- silnice I/36 
- silnice III/32225 
- vodní doprava (rekreační plavba Srnojedy – Kunětice) 
- veřejná autobusová doprava 
5. technická infrastuktura 
 

Hodnota vlivu: 2 
Územní plán vymezuje, resp. respektuje, výše uvedené civilizační hodnoty a stanovuje 
základní obecné zásady pro jejich ochranu, při plánování změn v území a rozhodování 
v území. 
 
Celkově lze konstatovat, že územní plán Rybitví vytváří podmínky pro zajištění 
ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území a pro jejich 
využívání v souladu s požadavky udržitelného rozvoje. 
 
 
 
E.  Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního 
plánování 
  
Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování je 
vztaženo k dokumentu Politika územního rozvoje 2006, který mj. stanoví a specifikuje 
celkem 14 priorit. 
V současné době se projednává Politika územního rozvoje 2008, která však v době 
zpracování tohoto vyhodnocení nebyla platná. Nutno podotknout, že značné množství 
priorit v nové Politice územního rozvoje 2008 je obdobné či přímo totožné s prioritami 
vycházejících z platného dokumentu.  
 
Pro vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit bylo navrženo následující 
hodnocení :  
 
0 ÚP prioritu nenaplňuje 
1 ÚP vytváří předpoklady a podmínky pro naplnění priority 
2 ÚP prioritu naplňuje konkrétním řešením 
 
 

Priority územního plánování Hodnocení 
přínosu 

Komentář k vyhodnocení 

Vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj 
území, spočívající ve vyváženém vztahu 
územních podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel v území. 

2 ÚP navrhuje plochy pro bydlení a 
průmysl a skladování. Výraznější rozvoj 
občanské vybavenosti se 
nepředpokládá. Významné je lokalizace 
přeložky silnice I/36, která svými 
důsledky přesahuje hranice obce. ÚP 
vymezuje plochy pro skladebné prvky 
ÚSES všech úrovní a respektuje 
významné plochy lesa. ÚP svoji 
navrženou urbanistickou strukturou 
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nevytváří předpoklady pro sociální a 
prostorovou segragaci obyvatel. Logický 
a přirozený rozvoj obce je výrazně 
omezen stávajícím areálem společnosti 
Synthesia, navrženou přeložkou silnice 
I/36 a stávajícímli limity využití území. 

Zlepšit integraci ČR do středoevropského 
prostoru EU. Za tímto účelem vytvářet 
v území podmínky pro zkvalitnění veřejné 
infrastruktury, zejména dopravního 
propojení se sousedními státy. 

0 Mimo území řešené ÚP, obec Rybitví se 
nachází téměř v centrální části ČR 

Podporovat polycentrický rozvoj sídelní 
struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení 
partnerství mezi urbánními a venkovskými 
oblastmi a zlepšit tak jejich 
konkurenceschopnost v rámci EU 

2 ÚP podporuje polycentrický rozvoj 
sídelní struktury tím, že rozvojové 
plochy, zejména pak pro bydlení, jsou 
lokalizovány v těsné návaznosti na 
stávající urbanizované území. 
Z hlediska širších vztahů je však toto 
možné vyhodnodit také jako „atakování“ 
sousedního území města Lázně 
Bohdaneč a slévání obcí, avšak s tím, 
že se jedná o téměř jediné možné 
řešení rozvojových ploch s ohledem na 
limity využití území. 
Vytváření předpokladů pro posílení 
partnerství mezi urbánními a 
venkovskými oblastmi není předmětem 
ÚP 

2 ÚP chrání přírodní, civilizační i kulturní 
hodnoty a vytváří předpoklady pro jejich 
rozvoj. Všechny hodnoty, které jsou 
provázány s územním plánováním, jsou 
ÚP respektovány. Ochrana zejména 
přírodních a kulturních hodnot území 
nemá významný vliv na rozvoj obce. ÚP 
nepředpokládá významnějsí 
restrukturalizaci neurbanizovaného 
území a ploch starých ekologickcýh 
zátěží a ploch přiléhajících 
k průmyslovému areálu společnosti 
Synthesia a.s..  

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, například jako turistické 
atrakce. Jejich ochrana by však neměla 
znemožňovat ekonomické využití nebo mu 
nadměrně bránit. V některých případech je 
nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, 
v jiných případech je třeba chránit, 
respektive obnovit celé krajinné celky. V 
mnoha případech je tvůrčí další rozvoj nebo 
obnova krajiny nebo její další rozvoj 
důležitější než zachování stávající situace. 
V některých případech může venkovská 
krajina upadat v důsledku nedostatku 
lidských zásahů. 
Při stanovování funkčního využití území 
zvažovat jak ochranu přírody, tak i 
hospodářský rozvoj a životní úroveň 
obyvatel; hledat při tom vyvážená řešení ve 
spolupráci s obyvateli a dalšími uživateli 
území. 

2 ÚP navrhuje funkční uspořádání, jehož 
sktruktura odpovídá daným územním 
podmínkam a historickým souvislostem. 
Jižní část území, zřetelně oddělena od 
obydlené severní části, je významně 
zasažena stávajícím průmyslovým 
areálem společnosti Synhtesia a.s.. 
V návaznosti na přeložku silnice I/36 a 
stávající průmyslový areál je navržena 
plocha pro průmysl a skladování 
umožňující rozšíření nabídky zejména 
podnikatelských aktivit menšího 
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měřítka. Rozvoj v oblasti bydlení se 
odehrává výlučně v severní části 
řešeného území v návaznosti na 
urbanizovaném území, výrazný rozvoj 
občanské vybavenosti se 
nepředpokládá s ohledem na 
dostupnost v okolních sídlech. Stav 
životní prostředí je ovlivněn zejména 
průmyslem, ÚP vytváří předpklady pro 
vymezení skladebných prvků ÚSES, 
ochranu VKP a rozsáhlejších ploch 
lesů. 
Koordinace veřejných a soukromých 
záměrů a zájmů je zakotvena v systému 
projednání ÚP dle stavebního zákona. 

0 Mimo území řešené ÚP, obec Rybitví se 
nenachází v regionu struktutrálně 
postiženém či hospodářsky slabém. 

Vytvářet podmínky pro lokalizaci 
zastavitelných ploch v regionech 
strukturálně postižených a hospodářsky 
slabých a napomoci tak řešení problémů v 
těchto územích, zejména vysoké 
nezaměstnanosti. 
Stanovit podmínky pro hospodárné 
využívání zastavěného území a zajistit 
ochranu nezastavěného území. Vytvářet 
předpoklady především pro nové využívání 
opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a 
jiného původu). 

1 Stávající urbanizované území je již 
značně zahuštěné a ÚP vymezuje 
rozvojové plochy jen v takovém 
rozsahu, aby byl zajištěn přirozený 
rozvoj obce. Funkční regulativy 
neurbanizovaného území jsou 
specifikovány tak, aby nedocházelo 
k degradaci volné krajiny. 
ÚP, resp. ÚAP, nespecifikovaly na 
řešeném území žádné plochy 
definované jako brownfields, pouze 
průmyslový areál společnosti Synhtesia 
a.s. by se mohl ve vzdálenějším 
časovém horizontu stát brownfields 
s velkou ekologickou zátěží 

V rozvojových oblastech a v rozvojových 
osách vytvářet vedle podmínek pro vznik 
územních systémů ekologické stability i 
podmínky pro vznik souvislých ploch veřejně 
přístupné zeleně (zelené pásy), umožňující 
prostupnost krajiny, její rekreační využití a 
zachování reprodukční 
schopnosti; pozornost přitom věnovat i 
vytváření podmínek pro vznik a rozvoj 
lesních porostů. 

2 ÚP vymezuje skladebné části prvků 
ÚSES všech úrovní. Rozsáhlejší plochy 
veřejně přístupné zeleně ÚP navrhuje 
pouze v omezené míře s ohledem na 
stávající strukturu zástavby, jejich 
rekreační využití je pak minimální. 
Zachování reprodukční schopnosti 
těchto ploch není předmětem ÚP. ÚP 
nevytváří nové plochy lesů. 

0 ÚP nevytváří podmínky a předpoklady 
pro rozvoj cestovního ruchu. 

Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití 
předpokladů území pro různé formy 
cestovního ruchu (např. cykloturistika, 
agroturistika, poznávací turistika), obzvláště 
ve specifických oblastech, s cílem 
zachování a rozvoje jejich hodnot. 
Podporovat propojení z hlediska cestovního 
ruchu atraktivních míst turistickými cestami, 
které umožňují celosezónní využití pro různé 
formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, 
hipo). 
Podle místních podmínek vytvářet 
předpoklady pro lepší dostupnost území a 
zkvalitnění dopravní a technické 

0 ÚP nevytváří předpoklady pro lepší 
dostupnost území s ohledem na 
prostupnost území, neboť v těsné 
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infrastruktury s ohledem na prostupnost 
krajiny. Dopravní a technickou infrastrukturu 
umísťovat s ohledem na minimalizaci 
fragmentace krajiny, je-li to účelné, do 
společných koridorů. 

návazností na urbanizované území je 
lokalizována přeložka silnice I/36. ÚP 
nevytváří předpoklady ani pro 
minimalizaci fragmentace krajiny. 

Zlepšovat dostupnost, zejména uvnitř 
rozvojových oblastí, rozšiřováním sítě 
veřejné hromadné dopravy šetrné k 
životnímu prostředí. 

1 ÚP respektuje fungující systém MHD, 
který obsluhuje obec Rybitví 

1 ÚP respektuje hranici záplavového 
území a neumísťuje žádné rozvojové 
plochy do tohoto území. Území není 
dotčeno sesuvy ani erozí. 
ÚP nevytváří podmínky pro 
odstraňování důsledků náhlých 
hospodářských změn 

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu 
území před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, 
eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah 
případných škod. Zejména zajistit územní 
ochranu ploch potřebných pro umísťování 
opatření na ochranu před povodněmi a pro 
vymezení území určených k rozlivům 
povodní. Vymezovat zastavitelné plochy v 
záplavových územích jen ve výjimečných 
případech a zvlášť zdůvodněných 
případech. Vymezovat a chránit zastavitelné 
plochy pro přemístění zástavby z území 
s vysokou mírou rizika vzniku povodňových 
škod. Vytvářet v území podmínky pro 
odstraňování důsledků náhlých 
hospodářských změn. 
Stanovit v územně plánovací dokumentaci 
podrobnější podmínky pro využití a 
uspořádání území vymezených oblastí, os, 
ploch a koridorů v souladu s jejich určením a 
charakterem.  

2 ÚP navrhuje zásady funkčního a 
prostorového uspořádání pro jednotlivé 
funkční plochy v souladu s jejich 
charakterem. ÚP reaguje na skutečnost, 
že se obec Rybitví nachází v příměstslé 
oblasti s výrazným průmyslovým 
potenciálem a v blízkosti lázeňského 
města. Význanmý zásah do využití 
území představuje lokalizace přeložky 
silnice I/36  

Předcházet při změnách nebo vytváření 
urbánního prostředí prostorově-sociální 
segregaci s negativními vlivy na sociální 
soudržnost obyvatel.  

1 ÚP předchází navrženou koncepcí 
rozvoje a funkčním uspořádáním 
prostorově – sociální segregaci 
obyvatel. Jako částečně problematická 
se jeví lokalita pro bydlení navržená 
západně od obce, která je od stávající 
urbanistické struktury oddělena 
významnou plochou lesa. Situováním 
přeložky silnice I/36 jižně od obydlené 
části obce Rybitví dochází k výraznému 
narušení prostupnosti krajiny a 
„kontaktu“ obyvatel s okolím. 

 
 
Závěrem lze konstatovat, že územní plán stanovené priority územního plánování 
naplňuje. 
Z celkového počtu 18-ti priorit územního plánování jich územní plán Rybitví 6 naplňuje 
konrétními opatřeními, ve 4 případech vytváří předpoklady a podmínky k jeich 
naplnění a ve 4 případech je pak nenaplňuje.  
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Priority, které nebyly naplněny, lze charakterizovat tak, že buď nejsou vztažitelné 
k řešenému území, nebo místní podmínky neumožňují ani vytvořit předpoklady k jejich 
naplnění, či je územní plán vůbec systémově neřeší. 
 
 
 
F.  Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území - shrnutí 
 

Obecná charakteristika řešeného území :  

Obec Rybitví se nachází v sousedství města Pardubice a Lázně Bohdaneč, se kterými 
je velmi úzce hospodářsky i sociálně provázána.  Svým charakterem představuje obec 
Rybitví území předměstského bydlení a průmyslovou oblast, která je součástí 
průmyslového areálu Synthesia a.s. Tyto dvě dominantní funkce jsou od sebe výrazně 
odděleny stávající komunikací. Obec Rybitví je významně dotčena starými 
ekologickými zátěžemi. Jedná se silně antropogenizovanou krajinu s minimálním 
zastoupením hodnotných přírodních prvků , které jsou navíc značně rozptýleny, 
s výjimkou lesních ploch v SV části území. Občanská vybavenost je pouze základní. 
Základní komunikační uzel tvoří dopravní napojení na silnici I/36. 
 
 
F.I.  Vyhodnocení vlivů ÚP na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území, jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje území 
  
Základní charakteristické prvky navržené koncepce /dle textové části ÚP/ :  
 stabilizovat rozvoj hlavních sídlotvorných funkcí v řešeném území – bydlení, 

občanského vybavení, rekreace a výroby 
 zabezpečit soulad všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území 

s aktuálním stavem požadavků na územní plánování v řešeném území  
 pro udržitelný rozvoj sídla vymezovat rozvojové plochy pro hlavní funkce – bydlení, 

veřejné a ochranné zeleně, drobné výroby a technické infrastruktury.  
 zabezpečit ochranu stávajících architektonických a urbanistických hodnot v území 
 zabezpečit ochranu kulturního dědictví (nemovité kulturní památky, památky 

místního významu) 
 zabezpečit ochranu systému sídelní zeleně, zejména plochy veřejných prostranství 
 
Na základě navržené koncepce územního plánu a po vyhodnocení jejích vlivů na 
udržitelný rozvoj lze konstatovat, že koncepce územního plánu Rybitví byla stanovena 
zejména s ohledem na podporu stabilizace a rozvoje sociálního a ekonomického pilíře. 
V enviromentální oblasti se územní plán zaměřil především na stabilizaci a ochranu již 
stávajících přírodních podmínek a hodnot.  
V celkovém kontextu lze tak územní plán vyhodnotit jako mírně nevyvážený, kdy v 
oblasti životního prostředí nebyly uplatněny některé základní nástroje územního 
plánování pro posílení a rozvoj kvality životního prostředí. Nutno však podotknout, že 
stabilizací a legalizací stávajícího stavu v oblasti životního prostředí, územní plán 
v této fázi vytváří základní podmínky pro eliminaci zhoršení stavu životního prostředí.  
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F.II.  Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení 
 

Územní plán Rybitví, jakožto jeden ze základních strategických rozvojových 
dokumentů, řeší otázku rozvoje obce z pohledu současného poznání. Ačkoliv se 
územní plán vytváří s předpokadem, že min. jednou za 4 roky proběhne vyhodnocení 
jeho uplatňování a případná aktualizace, základní koncepce rozvoje by měla být 
časově stálejší. Není tedy účelné ani dostatečně dobře možné od sebe oddělovat 
navrženou koncepci rozvoje a strategické vize, které v sobě mj. zahrnují řešení 
předcházení rizik života současné a ohrožení podmínek života budoucí generace.  
 
Územní plán Rybitví vytváří podmínky zejména pro :  

 
- předcházení úbytku obyvatel návrhem nových ploch pro bydlení, zajištěním 

dobrých podmínek pro bydlení ve stávajících lokalitách, zlepšením dopravní 
obslužnosti 

- předcházení prostorové segregace obyvatel navržením ploch v přímé návaznosti 
na stávající urbanizované území 

- předcházení nedostatku pracovních příležitostí vytvářením územních podmínek a 
návrhem nových ploch pro vznik pracovních příležitostí, zlepšením dopravní 
obslužnosti 

- snížování negativních důsledků provozu průmyslového areálu stanovením 
funkčních a prostorových regulativů 

- předcházení zhoršení dopravní dostupnosti a oblužitelnosti území vymezením 
plochy pro přeložku silnice I/36 

- stabilizaci přírodních hodnot vymezením skladebných prvků ÚSES, navržením 
funkčního uspořádání (plochy přírodní, lesa, zeleně, smíšené nezastavěného 
území) a urbanistické struktury 

- předcházení zvyšování fragmentace krajiny stanovením funkčních regulativů 
neurbanizovaného území a vymezením rozvojových ploch v přímé návaznosti na 
urbanizované území 

 
Obecně je možno říci, že předložená koncepce územního plánu pozitivně přispívá 
k vytváření podmínek pro předcházení možným rizikům, která by mohla negativně 
ovlivňovat potřeby života současné i budoucí generace obyvatel řešeného území. 

 
 

Celkové zhodnocení 
 
Územní plán Rybitví nevykazuje žádné zásadní nedostatky bránící jeho vydání formou 
opatření obecné povahy. Navrženou koncepcí vytváří základní rámec pro vyvažený a 
trvale udržitelný rozvoj řešeného území. Z dlouhodobého pohledu je doporučeno se 
v následující fázi (aktualizace resp. změna územního plánu) zaměřit na posílení 
podmínek umožňující systematické zlepšení životního prostředí (např. vymezením 
nových ploch lesa či navržením asanace retenční nádrže Lhotka apod.). 
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Ze závěrů Vyhodnocení koncepce ÚPD z hlediska vlivů na životní prostředí 
(RNDr. I. Dvořáková, 10/2007) vyjímáme: 

 
 Předkládané vyhodnocení vlivů na životní prostředí je zaměřeno na lokality č. 3, 

4 a 5, poněvadž tyto plochy zakládají rámec pro umístění záměrů podle přílohy č. 1 
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění a mohou mít vliv na obyvatelstvo a životní 
prostředí v zájmovém území. U ostatních lokalit – Z1 a Z2 je vyhodnocení možného 
vlivu na životní prostředí bezpředmětné, a to s ohledem na jejich způsob funkčního 
využití (plocha bydlení individuálního městského a příměstského typu). 

 
Nutností je však neopomenout otázku možného vlivu lokality Z6 tedy přeložky 

komunikace I/36 na plochu Z2, která má navrženou funkci „bydlení individuálního 
městského a příměstského typu“. Zde je nutné souhlasit s vyjádřením Krajské 
hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích k návrhu zadání 
územního plánu Rybitví zn. 2875/07/HOK-Pce/211 ze dne 29.6.2007 a navrhované 
funkční využití plochy Z2 vést jako podmíněně přípustné z hlediska ochrany před 
hlukem s tím, že v další fázi (v územním řízení, regulačním plánu) je nutné prokázat 
dodržení hygienických limitů hluku z plánované komunikace I/36 na hranici lokality Z2. 

 
Vzdálenost plochy Z2 od plánované přeložky je cca 300 m, což se objektivně zdá 

jako dostatečná vzdálenost pro zajištění ochrany před hlukovým zatížením z dopravy 
po budoucí I/36. Nicméně v době rozhodnutí o uskutečnění přeložky v předmětné 
variantě procházející obcí Rybitví bude povinností investora / oznamovatele záměru 
zpracovat hlukovou studii a dokladovat ochranu obyvatel v chráněném venkovním 
prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru, příp. navrhnout účinná 
protihluková opatření k dodržení hygienických limitů. Ve fázi vyhodnocení SEA – vlivu 
územního plánu na životní prostředí, není k dispozici dostatek validních informací pro 
zpracování hlukové studie. 

 
Celkové vlivy koncepce na životní prostředí lze stručně zhodnotit jako významně 

pozitivní s ohledem na možnost rozvoje bydlení a podnikatelské činnosti v obci 
Rybitví. Negativní vlivy  budoucího záměru / záměrů v prostoru ploch č. 3, 4 a 5 a 
v jejich bezprostředním okolí jsou většinou hodnoceny jako nevýznamné; středně 
významné by mohly být vlivy na akustickou situaci a kvalitu ovzduší, zejména 
v případě razantního navýšení četnosti těžké nákladní dopravy (po realizaci 
uvažované přeložky frekventované komunikace I/36, ke které by zčásti měla být 
využita stávající silnice na Černou u Bohdanče).  

 
Po vyhodnocení návrhu zadání a konceptu územního plánu obce Rybitví 

doporučuji, aby příslušný úřad vydal souhlasné stanovisko ke koncepci s následujícími 
podmínkami : 

 

- konkrétní využití rozvojových ploch pro podnikání v k.ú. Rybitví by z hlediska svého 
charakteru mělo obecně zohledňovat pouze takové aktivity, které by vylučovaly 
ohrožení životního prostředí a zdraví nad únosnou míru vlivem zejména : 
- množství emisí vypouštěných do ovzduší a kanalizace 
- hlučnosti ze zařízení 
- způsobu nakládání se závadnými látkami 
- skladování chemických látek / přípravků a odpadů  
- úrovně bezpečnosti provozu 
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- pro funkční využití rozvojových ploch by měly být  preferovány aktivity, které 
nevyvolají výraznější nárůst frekvence dopravy, zejména těžkých nákladních 
automobilů, ani potřebu budovat kapacitní parkoviště 

- z hlediska konkrétních požadavků na ochranu veřejného zdraví, ovzduší, vod, 
přírody a krajiny budou uplatněna doporučení a podmínky, které budou vyplývat 
z procesu projektové EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění na 
dané využití zájmového území 

 
Výše uvedené závěry vyhodnocení vlivů na životní prostředí byly v návrhu 

územního plánu plně respektovány a zapracovány do elaborátu. 
 
 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, dne 

3.8.2009 vydal pod č.j. KrÚ 38547-2/2009/OŽPZ/SY toto stanovisko k vyhodnocení 
vlivů územního plánu na životní prostředí :  

 
„Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „Krajský úřad"), jako správní úřad příslušný podle ust. 

§ 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů {zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
vydává ve smyslu ust. § 48 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů podle ust. § 10g zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí toto 

s t a n o v i s k o  

k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí: 

„Návrh územního plánu Rvbitví 
21 

1.1. Název koncepce 

Návrh územního plánu Rybitví 

I.2.. Charakter a rozsah koncepce 

Obec má poměrně značně omezené možnosti rozvoje mimo stávající zastavěné území. Většinu 
katastrálního území jižně obce zabírá průmyslový areál, z východní a severní strany na zastavěné 
území přiléhají plochy lesů, které je žádoucí zachovat. Rozvoj je tedy možný pouze severozápadním 
směrem. 

V návrhu UP jsou navrženy rozvojové plochy v lokalitách 1 -6 (možná budoucí zastavitelná území) - 
především pro bydleni individuálního městského a příměstského typu (RD se zázemím nerušících 
obslužných funkcí místního významu), a plochy pro drobnou výrobu. 

Návrh ÚP Rvbitví rozvíjí (mění) tvto funkční plochy: 

* lokalita č. 1 - funkční využiti území - plocha bydleni individuálního městského a příměstského typu - 
SZ okraj obce, prostor za řadovými garážemi v Nove Kolonii, nutno respektovat ochranné pásmo lesa 
(hranice lokality jsou předpokládány cca 25 m od lesa), dále dopravní napojeni - možné prodloužení 
stávající obslužné komunikace, stávající inž. sítě (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 
možno prodloužit z okolí lokality p.č. -456/1. 

• lokalita č. 2 - funkční využiti území - plocha bydleni individuálního městského a příměstského typu - 
SZ okraj katastru obce, prostor za lesíkem, na jihu omezen vrchním elekt. Vedením. Nutno respektovat 
ochranné pásmo lesa (hranice lokality jsou cca 25 m od lesa). Dopravní napojeni je možné 
prodloužením stávající obslužné komunikace - (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) možno 
napojit z lokality p.č. - 471. 

• lokalita č. 3 - funkční využití území - plocha drobné výroby a skladů, podnikatelské činnosti a 
ochranné zeleně (v severním okraji) - prostor jižně stávající komunikace na Černou u Bohdanče, resp. 
plánované přeložky komunikace 1/36. Nutno respektovat ochranné a bezpečnostní pásmo VTL 
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plynovodu, dopravní napojeni je možné ze stávající obslužné komunikace. Stávající inž. sítě (vodovod, 
kanalizace, plynovod, elektrorozvody) možno prodloužit z lokality, p.č. - 482/1, 893/1, 588/1, 609/1, 
21/1, 592/2, 588/2, 16/1. 

• lokalita č. 4 - funkční využití území - plocha drobné výroby a skladů, podnikatelské činnosti a 
ochranné zeleně (v severním okraji) - střední část katastru obce, prostor jižně - stávající komunikace na 
Černou u Bohdanče, resp. plánované přeložky komunikace I/36, nutno respektovat ochranné a 
bezpečnostní pásmo VTL plynovodu a vrchního elektrického vedeni. Dopravní napojeni je možné ze 
stávající obslužné komunikace, stávající inž. sítě (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 
možno prodloužit z okolí lokality p.č. - 434/4, 416, 433/1,433/3, 433/2. 

• lokalita č. 5 - funkční využití území - plocha drobné výroby a skladů, podnikatelské činnosti a 
ochranné zeleně (v severním okraji) - střední část katastru obce, prostor jižně - stávající komunikace na 
Černou u Bohdanče, resp. plánované přeložky komunikace I/36, nutno respektovat ochranné a 
bezpečnostní pásmo VTL plynovodu a vrchního elektrického vedeni. 

Dopravní napojeni je možné ze stávající obslužné komunikace, stávající inž. sítě (vodovod, kanalizace, 
plynovod, elektrorozvody) možno prodloužit z okolí lokality p.č. - 79, 422/1, 422/7. 

• lokalita č. 6 - funkční využiti území - plocha dopravní infrastruktury (silniční) - prostor jižně, 
jihozápadně a západně od zastavěného území obce částečně v trase stávající silnice na Černou u 
Bohdanče. Je nutno zkoordinovat technické řešeni návrhu se zájmem obce o bytovou zástavbu 
západně od obce (lokalita Z2) především z hlediska hluku z dopravy. Nutno respektovat prvky USES v 
zapadni časti řešeného území. 
 
1.3. Umístění koncepce 

kraj: Pardubický 
obec: Rybitví 
katastrální území: Rybitví 
 
1.3. Předkladatel koncepce 

Magistrát města Pardubice - Odbor hlavního architekta - OÚP 
 
1.4. Sídlo předkladatele 

Statutární město Pardubice, Štrossova 44, 530 21 Pardubice 
 

II. Průběh vyhodnoceni 

11.1. Zpracovatel koncepce 

Zadání územního plánu Rybitví bylo zpracováno předkladatelem - Magistrátem města Pardubice 
(kvalifikovanou osobou pro výkon územně plánovacích činností - Ing.arch. Petrem KOPECKÝM A 
^PROJEKT Jiráskova 1275, PARDUBICE). 

11.2. Zpracovatel vyhodnocení koncepce 

Zpracovatelka vyhodnocení: RNDr. Irena Dvořáková, Slezska 549, 537 05 Chrudim tel.: 605 762 872, e-
mail: eaudit@seznam.cz 
Doklady o autorizaci podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném zněni: 
- osvědčeni odborné způsobilosti k posuzovaní vlivů na životni prostředí vydáno MŽP ČR dne 16.9.1998 
pod č.j. 7401/905/OPVŽP/98, č. autorizace 37755/ENV/06 
- osvědčení odborné způsobilosti k posuzovaní vlivů na veřejné zdraví vydáno MZ ČR dne 26.1.2005 
pod č.j. HEM-300-2.12.04/36202 (č. 3/2005) 

11.3. Průběh vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí 

Oznámení o zahájení projednávání „Návrhu zadání územního plánu Rybitví" č.j.: OÚP/453/2007/Zp ze 
dne 25. 5. 2007 bylo doručeno Krajskému úřadu. Krajský úřad uplatnil stanovisko (vyjádření orgánů 
státní správy odboru životního prostředí a zemědělství 
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Krajského úřadu Pardubického kraje) včetně závěru zjišťovacího řízení č.j. 25740-2/2007/OŽP27PI ze 
dne 14. 6. 2007. V závěru zjišťovacího řízeni stanovil, že koncepce bude posuzována podle zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí a nedílnou součásti konceptu bude vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí. Vyhodnocení se mělo zaměřit na vliv na obyvatelstvo (zvýšená hluková zátěž, emise z 
automobilové dopravy a kumulace těchto vlivů v souvislosti ze zátěží způsobenou blízkostí provozů 
Synthesia a.s. Pardubice). 

První společné jednání o návrhu ÚP se uskutečnilo na OU Rybitví dne 4. 3. 2008. 

Na základě skutečností, vyplývajících ze stanovisek dotčených orgánů, připomínek sousedních 
obcí a požadavků obce Rybitví, pořizovatel, po dohodě s určeným zastupitelem a na základě rozhodnutí 
zastupitelstva obce Rybitví ze dne 20. 4. 2009, rozhodl o opakování společného jednání o návrhu 
územního plánu Rybitví. 

Dopisem ze dne 11. 5. 2009 pořizovatel oznámil odboru životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Pardubického kraje opakování společného jednání o „Návrhu územního plánu 
Rybitví." Ve stanovisku č.j. 25571-2/2009/OŽPZ/PI ze dne 30. 6. 2009 požádal krajský úřad 
předkladatele koncepce Magistrát města Pardubice - Odbor hlavního architekta - OÚP ve smyslu ust. § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů o prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska z hlediska zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí k opakovanému společnému jednání o „Návrhu územního plánu Rybitví" o 30 dnů. 
Požadavek na prodloužení lhůty pro uplatnění tohoto stanoviska byl zdůvodněn potřebou zohlednění 
některých informaci v tomto stanovisku, tzn. výsledky a připomínky vzešlé ze společného jednání o 
„Návrhu územního plánu Rybitví" a připomínky ze stanovisek dotčených orgánů. Tímto dopisem 
zároveň krajský úřad požádal o zaslání výše uvedených stanovisek dotčených orgánů resp. zápisu ze 
společného jednání. 

Návazně na toto jednání předkladatel postoupil Krajskému úřadu požadovaná vyjádření orgánů a 
zápis z opakovaného společného jednání. 

Na opakovaném společném jednání dne 2. 6. 2009 na Obecním úřadě Rybitví představil Ing. 
arch. Petr Kopecký navrženou koncepci řešení územního plánu. Jak je patrné ze zápisu nikdo z 
přítomných neměl k projednávanému dokumentu zásadní připomínky. 

II.4. Vyhodnoceni vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí 

Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí bylo rámcově zpracováno 
v rozsahu přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a v přiměřeném rozsahu dle přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb. 
Vyhodnocení neobsahuje část týkající Nátura 2000, protože změna není s žádnou lokalitou v kontaktu. 

Návrh ÚPO Rybitví je zpracován v jedné variantě. 
Předkládané vyhodnocení vlivů na životní prostředí je zaměřeno na lokality č. 3, 4 a 5, protože 

tyto plochy zakládají rámec pro umístění záměrů podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném 
znění a mohou mít vliv na obyvatelstvo a životní prostředí v zájmovém území. 

Z hlediska ochrany přírodního prostředí je třeba počítat s přijetím opatřeni při výstavbě a provozu 
záměrů v navrhovaných lokalitách Z3 - Z5 tak, aby při nakládání se závadnými látkami a odpadními 
vodami nedošlo k ohroženi půdy, podzemních a povrchových vod, a byla zachována funkčnost a 
ekologicko- stabilizační funkce prvků USES (jižně až západně od lokality Z3). Z hlediska ochrany 
veřejného zdraví bude důležité důkladné posouzeni záměrů realizovaných v rozvojových lokalitách - 
zejména z hlediska možného ovlivněni imisní a akustické situace v prostoru obytné zástavby. Lokalita 
Z5 bude také z prostoru zástavby pohledově exponovaná, takže bude žádoucí uvažovat s pohledovým 
odčleněním -např. pásem ochranné a izolační zeleně. 

Z výše uvedeného vyplývá, že při posuzování konkrétních výrobních aktivit v lokalitách Z3 - Z5 
bude nutné klást pozornost zejména na : 
- popis zvolené technologie a porovnaní s nejlepší dostupnou technikou v daném oboru 
- zajištěni opatřeni k předcházeni negativních vlivů na životni prostředí 
- volbu typu a účinnost technického řešeni zařízení na záchyt škodlivých emisi do životního prostředí 
- bezpečnost provozu a zajištění proti haváriím 

- předpokládanou četnost jednotlivých typů dopravních prostředků a velikost parkoviště 
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Bude kladen důraz na pečlivé zvažování budoucích záměrů a vyloučeni takových aktivit v 
navržených plochách, které by zejména v kombinaci mohly přinést nadměrnou zátěž pro okolní životní 
prostředí. Pozornost je třeba věnovat zejména : 
- celkové frekvenci těžké nákladní dopravy 
- vypouštěni emisi do ovzduší a vod s důrazem na látky zapáchající 
- hlučnosti ze stacionárních zdrojů 
- způsobu nakládání se závadnými látkami 
■ uvažovanému zřizováni skladů nebezpečných chemických látek a přípravků a odpadů kategorie „N" 
 
III. Hodnocení koncepce 

Ml. 1. Souhrnná charakteristika vlivů předkládané koncepce 

Hodnocení bylo provedeno podle umístění jednotlivých ploch, ve vazbě na územní limity a další 
omezení využití území, která vyplývají jednak ze zvláštních předpisů na ochranu životního prostředí a 
veřejného zdraví, jednak z lokalizace obecně i zvláštně chráněných zájmů a strategických cílů ochrany 
životního prostředí stanovených na národní a krajské úrovni. 

Rozvojové plochy Z3 až Z5 jsou pokryty trvalým travním porostem, zábor půdy pro zamýšlené 
podnikatelské aktivity je možné z hlediska charakteru ploch i velikosti označit za málo významný. Při 
dodrženi standardních opatřeni při nakládání se závadnými látkami není třeba předpokládat 
významnější vliv na půdu. V současné době nejsou posuzované plochy využívány pro zemědělskou 
výrobu. Žádná z navrhovaných lokalit se nedotýká zvláštních zájmů ochrany přírody, nezasahují do 
zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit ani ptačích oblastí {soustava oblastí Nátura 
2000). 
Celkové vlivy koncepce na životní prostředí lze stručně zhodnotit jako významně pozitivní s ohledem na 
možnost rozvoje bydlení a podnikatelské činnosti v obci Rybitví. Negativní vlivy budoucích záměrů v 
prostoru ploch č. 3, 4 a 5 a v jejich bezprostředním okolí jsou většinou hodnoceny jako nevýznamné; 
středně významné by mohly být vlivy na akustickou situaci a kvalitu ovzduší, zejména v případě 
razantního navýšení četnosti těžké nákladní dopravy (po realizaci uvažované přeložky frekventované 
komunikace I/36, ke které by zčásti měla být využita stávající silnice na Černou u Bohdanče). 

III.2. Stanovisko příslušného úřadu k vyhodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace) 

Krajský úřad Pardubického kraje jako příslušný orgán podle § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě Posouzení vlivů územního plánu Rybitví vydává podle ust. § 10g 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

 

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

Návrh územního plánu Rybitví 

za těchto podmínek: 

1. v další fází (územní řízení, regulační plán) musí být prokázáno dodržení hygienických limitů hluku 
ze silničních komunikací u lokality č.6, část Z2. 

2. ve spolupráci s organizací Explosia a.s. doplnit do územního plánu počet, polohu a způsob 
označení jednotlivých bezpečnostních pásem. 

3. u konkrétních území s již definovanou ochranou (bezpečnostní pásma fy Explosia a.s.) je třeba 
dodržovat předpisy platné pro tato území a jejich naplňování kontrolovat. 

4.   v územním plánu se požaduje vyznačit vymezenou územní ochranu pro labskou vodní cestu. 

5. u rozsáhlejších záměrů je nutno počítat s dalším projednáním ve smyslu posouzení vlivů tohoto 
záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. 
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6. z hlediska konkrétních požadavků na ochranu veřejného zdraví, ovzduší, vod, přírody a krajiny 
budou uplatněna doporučeni a podmínky, které budou vyplývat z procesu projektové EIA podle 
zákona č. 100/2001 Sb., v platném zněni na dané využiti zájmového území 

7. pro funkční využití rozvojových ploch by měly byt preferovány aktivity, které nevyvolají výraznější 
nárůst frekvence dopravy, zejména těžkých nákladních automobilů, ani potřebu budovat kapacitní 
parkoviště 

8. konkrétní využiti lokalit Z3, Z4 a Z5 jako rozvojových ploch pro podnikaní v k.u. Rybitví by z hlediska 
svého charakteru mělo obecně zohledňovat pouze takové aktivity, které by vylučovaly ohroženi 
životního prostředí a zdraví nad únosnou míru vlivem zejména množství emisi vypouštěných do 
ovzduší a kanalizace, hlučnosti ze zařízení, způsobu nakládaní se závadnými látkami, skladováni 
chemických látek, přípravků a odpadů a úrovně bezpečnosti provozu 

9. doporučuje se klást důraz na pečlivé zvažování budoucích záměrů, resp. vyloučeni takových aktivit 
v navržených plochách, které by zejména v kombinaci mohly přinést nadměrnou zátěž pro okolí 

10. u pohledově exponované lokality Z5 bude žádoucí uvažovat s pohledovým odcloněním -např. 
pásem ochranné a izolační zeleně, případně s patřičným ozeleněním budoucích areálů 

11. schvalovat záměry, které odpovídají platnému územního plánu a při jejich realizaci zachovávat 
postupy, které neohrozí okolní prostředí a umožní naplnění cílů koncepcí Pardubického kraje 

12. navrhované plochy obytné zástavby a plochy výroby vzájemně oddělit ochrannou zeleni 

13. deklarovat provozy, které je nevhodné umisťovat do ploch pro podnikatelskou činnost 

14. vymezit využití ploch v ochranném pásmu lesa 

15. koncepčně zajistit ochranu obytné zástavby před hlukem z navrhované přeložky komunikace I/36 
jižně od zastavěného území obce (např. vybudováním protihlukových stěn 

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

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

 

Informace, jak byly respektovány jednotlivé podmínky stanoviska k vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí (pro potřeby vyhodnocení pořizovatel dodatečně očísloval 
jednotlivé podmínky výše uvedeného stanoviska) :  

 
1. podmínka prokázání dodržení hygienických limitů hluku je obsažena v kapitole 3 

textové části Územního plánu, 
2. v rámci koordinařního výkresu jsou promítnuta jednotlivá bezpečnostní pásma, 
3. požadavek na dodržování předpisů v území s definovanou ochranou je obsažen 

v kapitole 7 textové části odůvodnění územího plánů, kontrola uplatňování není 
v kompetenci územního plánu, 

4. územní plán definuje územní rezervu pro labskou vodní cestu, 
5. podmínka není relevantní,  
6. podmínka není relevantní, 
7. územní plán navrhuje nové rozvojové plochy výroby a skladování – drobná a 

řemeslná výroba, dle navrhované funkční regulace této funkce se nepředpokládá 
výrazný nárůst těžké automobilové dopravy ve spojitosti s tímto využitím. 
Rozvojové plochy bvdlení nejsou obecně spojeny s velkým nárůstem těžké 
dopravy. Výrazný nárůst intenzity dopravy se předpokládá v souvislosti s realizací 
přeložky silnice I/36, 
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8. rozvojové plochy Z3, Z4 a Z5 jsou navrhovány jako rozvojové plochy výroby a 
skladování – drobná a řemeslná výroba. Funkční regulace nepředpokládá možnost 
umístění provozů, které by nad únosnou míru znečišťovaly životní prostředí, 

9. případné umístění záměrů, které by mohly přinést nadměrnou zátěž pro okolí je 
předmětem uplatňování územního plánu v rámci územního resp. stavebního řízení, 
územní plán vytváří pouze předpoklady možného využití v podobě funkčních 
regulativů, 

10. lokalita Z5 při kontaktu s přeložkou silnice I/36 pohledově odcloněna plochou 
zeleně izolační a ochranné, prostorová regulace předpokládá, že min. 20% celkové 
plochy bude ozeleněno, 

11. podmínka není relevantní, je předmětem uplatňování územního plánu v rámci 
územního resp. stavebního řízení, 

12. plochy výroby nejsou v přímém kontaktu s plochami bydlení, plocha občanské 
vybavenosti v blízkosti plochy Z3 a Z4 je oddělena plochou zeleně ochranné a 
izolační, 

13. funkční regulace ploch definuje záměry přípustné a nepřípustné, protože výčet 
záměrů nemůže být konečný, všechny ostatní záměry budou posuzovány 
individuálně v rámci rámci územního resp. stavebního řízení s přihlédnutím 
k přípustnému využití a vyhodnocení vztahů v území, 

14. využití ploch v ochranném pásmu lesa je předmětem územního resp. stavebního 
řízení, územní plán upozorňuje na existenci tohoto ochranného pásma, 

15. ochrana před hlukem je v územním plánu řešena formou územní rezervy R2 mimo 
zastavěné území. V rámci zastavěného území je toto nutno řešit v následujících 
dokumentacích. 

 
 

9) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 
9.1  Zemědělský půdní fond  

 

9.1.1 Úvod 

 
Z rozborů, řešení a požadavků obce vyplynul návrh rozvojových území 

především pro novou výstavbu RD a drobnou výrobu, řemesla a sklady a dopravu.  
 
Z hlediska ZPF se tyto plochy mimo zastavěné území obce Rybitví  dotýkají 

kultury orná půda, trvalý travní porost, zahrada a ovoc. sad. V současné době 
hospodaří na zemědělských pozemcích v řešeném území ZOD Živanice. 

 

9.1.2 Struktura dotčeného půdního fondu 

 
Řešené území se nachází v zemědělské výrobní oblasti Ř2 řepařské – 

průměrné. 
 
Plochu k.ú. Rybitví tvoří z podstatné části zemědělská půda : 165 ha (31% 

plochy k.ú.), z toho orná půda činí 140 ha (27% plochy k.ú.). 
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BPEJ jsou zařazeny do 3. klimatického regionu, teplého, mírně vlhkého (první 
číslice kódu BPEJ), svažitost a expozice (čtvrtá číslice kódu) je charakterizovaná jako 
rovina (0) až mírný svah (1) s všesměrnou expozicí, z hlediska skeletovitosti a hloubky 
(pátá číslice kódu) jsou půdy charakterizované zpravidla jako bezskeletovité, hluboké 
(0), někde i jako bez až slabě skeletovité, hluboké až středně hluboké (1), ojediněle 
jako slabě skeletovité, hluboké (2). 

 
Celkový přehled o struktuře půdního fondu  (údaje z roku 1990) : 
 
celková rozloha k.ú. Rybitví  524 ha  %   
zemědělská půda    165 ha  31 
 z toho :  orná půda       140 ha  27 
            zahrady      15 ha             2,9 
              sady   3 ha             0,6  
              louky              7 ha             1,3 
              pastviny          0 ha                 
   lesní půda      61 ha              12 
   vodní plochy  27 ha   5,2 

zastavěné plochy 101 ha  19 
         ostatní plochy 170 ha  32 
 
Hodnota koeficientu ekologické stability (KES), což je poměr součtu ekologicky 

stabilních ploch (lesní půda, louky, pastviny, vodní plochy, zahrady, sady) k součtu 
ekologicky labilních ploch (orná půda, zastavěné plochy, ostatní plochy), pro řešené 
k.ú. je velmi nízká (0,27), což odpovídá velmi intenzívně využívanému území. To je 
dáno charakterem území v průmyslové zóně (průmyslové objekty, odkaliště), malým 
podílem lučních porostů a malým zastoupením rozptýlené zeleně.    

 
 
Popis lokalit: 
 
Zkratky:  TOZPMP  - třída ochrany zem.  půdy dle metod. pokynu  
  U  - uvnitř současně zastavěného území 
  V  - vně současně zastavěného území 
  LV  - list vlastnický 

TTP  - trvalý travní porost 
 
Plochy záborů uváděné v tabulkách jsou pouze orientační, zjištěné planimetricky. 
 
Lokalita Z1: 
Plocha na SZ okraji obce, prostor navazující na stávající zástavbu za řadovými 
garážemi navržená k bytové výstavbě - vně současně zastavěného území obce. 

 
Parcela výměra kultura U/V LV zábor m2 

k.ú. Rybitví 
    453/1      2 712 ostat. plocha V     10001      1 625 
    456/4    22 675 orná půda V      10001    18 119 
 
Rozloha :      1,9744 ha  
ZPF  : 1,8119 ha  
ZPF vně : 1,8119 ha     
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BPEJ  : nemá, 3.21.10  
TOZPMP :  IV.     
Ochrana : ZPF 
 
 
Lokalita Z2: 
Plocha západně obce, prostor za lesíkem, z jihu omezen ochranným pásmem VN 
přípojky k trafostanici navržená k bytové výstavbě, vně současně zastavěného území 
obce. 

 
Parcela Výměra kultura U/V LV zábor m2 

k.ú. Rybitví 
    503/2       8 142 orná půda V     219      1 140 
    477       2 653 orná půda V       91      2 653 
    898/2          677 orná půda V     10001         350 
    474       4 546 orná půda V     615       2 375 
    471/2     14 262 orná půda V     615       8 500 
    505/2       1 002 orná půda V     10002          450 
    526     13 902 orná půda V     153       1 400 
    469/1     21 557 orná půda V     339     10 444 
    468/3       1 402 orná půda V     661          500 
    900       1 319 orná půda V     10001          500 
    468/1       12 306 orná půda V     661       8 500 
    901            465 orná půda V     10001          400 
    464         2 862 orná půda V     661       1 600 
Rozloha : 3,8812 ha  
ZPF  : 3,8812 ha  
ZPF vně : 3,8812 ha     
BPEJ  : 3.21.10    
TOZPMP :  IV.     
Ochrana : ZPF 
 
 
Lokalita Z3: 
Plocha JZ obce, prostor jižně stávající silnice na Černou u Bohdanče resp. plánované 
přeložky silnice I/36, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy 
výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba a ochranné zeleně (v severním 
okraji) 

 
Parcela Výměra kultura U/V LV zábor m2 

k.ú. Rybitví 
    16/3      4 025 ost. plocha V      607      4 025 
     592/2           96 TTP V     166           96 
     592/1      8 843 orná půda V     166      6 400 
     21/1      3 338 ovocný sad V     1078      3 338 
     593    12 166 orná půda V     182    11 800 
     597    11 984 orná půda V     182    11 900 
     591    22 132 orná půda V     607      8 562 
     583      4 159 orná půda V     153      4 159 
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     588/1      9 662 orná půda V      211      5 400 
     587      4 045 orná půda V      4      2 000 
     586      3 448 orná půda V      128      1 400 
     585/1      4 172 orná půda V      223         600 
 
Rozloha : 5,9680 ha  
ZPF  : 5,5655 ha  
ZPF vně : 5,5655 ha 
BPEJ  : 3.21.10, 3.56.00  
TOZPMP : IV. I (19m2)     
Ochrana : ZPF 
 
 
Lokalita Z4: 
Plocha J obce, prostor jižně stávající silnice na Černou u Bohdanče resp. plánované 
přeložky silnice I/36, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy 
výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba a ochranné zeleně (v severním 
okraji) 

 
Parcela Výměra kultura U/V LV zábor m2 

k.ú. Rybitví 
    434/5     2 283 orná půda V     80            25 
    433/1   13 815 orná půda V     207       5 648 
    433/3        635 zahrada V     425          635 
    1000        314 ostat. plocha V     425          314 
    433/2        101 ostat. plocha V     10001          101 
    433/4          95 zahrada V     207           95 
    1      1 303 zahrada V     10002       1 303 
 
Rozloha : 0,8121 ha  
ZPF  : 0,7706 ha  
ZPF vně : 0,7706 ha 
BPEJ  : 3.21.12, 3.21.10  
TOZPMP :  IV.           
Ochrana : ZPF 
 
 
Lokalita Z5: 
Plocha J obce, prostor jižně stávající silnice na Černou u Bohdanče resp. plánované 
přeložky silnice I/36, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy 
výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba a ochranné zeleně (v severním 
okraji) 

 
Parcela výměra Kultura U/V LV zábor m2 

k.ú. Rybitví 
    422/1    14 421 orná půda V      416     12 033 

 
Rozloha : 1,2033 ha  
ZPF  : 1,2033 ha  
ZPF vně : 1,2033 ha 

 107



       ÚP Rybitví  

BPEJ  : 3.21.12, 3.21.10 
TOZPMP : IV.   
Ochrana : ZPF 
 
 
Lokalita Z6: 
Plocha jižně, jihozápadně a západně zastavěného území obce, částečně v trase 
stávající silnice na Černou u Bohdanče, vně současně zastavěného území obce, 
navržená jako plocha dopravní infrastruktury – silniční, pro koridor (zahrnující čtyři 
varianty tras přeložky vč. ochranného pásma) 
 

Protože dosud nebyla zvolena konečná varianta, pro kterou by bylo možno 
stanovit konkrétní zábory ZPF, není tabulka záborů uvedena. 

 
Pro účely územního plánu byla určena plocha záboru ZPF pro lokalitu Z6 4,00 

ha. Zároveň bylo do specifických podmínek lokality Z6 zařazeno, že zastavitelné 
plochy vycházející z vymezeného dopravního koridoru, které nebudou součástí 
vybraných tras komunikací, budou bez náhrady zrušeny a převedeny následně ve 
změně územního plánu obce opět do ploch určených pro zemědělské využití (viz kap. 
3 Návrhu ÚP). 

 
Koridor zahrnuje následující pozemky v k.ú. Rybitví: 
  

p.č. 899/1, 899/2, 899/3, 529, 531, 898/1, 894, 521, 520, 519, 532, 537, 895, 538, 536, 
535, 534, 515/1, 517, 897, 514, 513, 509, 512, 893/13, 893/14, 893/15, 554/1, 937/6, 
554/6, 937/7, 937/9, 89316, 937/8, 885/4, 554/4, 885/3, 885/2, 885/5, 584/1, 585/1, 
584/2, 586, 587, 588/1, 591, 494, 493, 496, 503/1, 489, 490, 492, 893/17, 893/18, 
893/19, 893/2, 893/20, 893/25, 893/1, 485/3, 893/21, 932/17, 485/2, 485/4, 437/2, 
436/2, 893/24, 893/22, 893/23, 437/1, 436/1, 438/1, 593, 592/1, 932/16, 932/15, 
932/13, 932/14, 416, 434/4, 932/13, 932/12, 934/5, 433/1, 434/1, 434/2, 433/5, 932/1, 
482/2, 1007, 907/4, 932/18, 907/5, 422/11, 1002, 932/5, 905/10, 905/9, 406, 422/1, 
408/1, 932/4, 397/4 380, 381/1, 932/3, 397/1, 872/1, 391/2, 272/1, 383/2, 932/20, 
381/2, ·735, 381/3, 909/9, 909/8, 932/6, 312/2, 321/25, 313/2, 311, 313/5, 231/26, 
231/19, 313/6, 932/7, 313/7, 307, 932/8, 305/8, 947, 911/4, 288/1, 932/9, 198, 932/10, 
932/19, · 675, 949/6, 932/21, 911/7, 949/7, 911/8.   

 
Rozloha celková (všechny varianty) : 25,1412 ha  
Rozloha reálná (výsledná varianta) : 4,0000 ha  
BPEJ : 3.21.10, 3.21.12 
TOZPMP :    IV.          IV. 
Ochrana : ZPF 
 
Lokalita  P1: 
Plocha v J části katastru obce, prostor areálu bývalé spalovny odpadů, uvnitř 
současně zastavěného území, navržená jako přestavbová plocha technické 
infrastruktury – se specifickým využitím   

 
Lokalita  P1: 

 108



       ÚP Rybitví  

Plocha v J části katastru obce, prostor areálu bývalé spalovny odpadů, uvnitř 
současně zastavěného území, navržená jako přestavbová plocha technické 
infrastruktury – se specifickým využitím   

 
Parcela výměra Kultura U/V LV zábor m2 

k.ú. Rybitví 
    788/5        7 370 ostat. plocha       U       425       7 370 
    822/7      16 954 ostat. plocha       U     1084     16 954   
    822/10           188 ostat. plocha       U       581          188 
    822/11            59 ostat. plocha       U       581            59 
    822/12            25 ostat. plocha       U       425            25 
    822/13            54 ostat. plocha       U       581            54 
    822/17       1 336 ostat. plocha       U     1107       1 336 
    822/18            34 ostat. plocha       U       119            34 
    822/19          455 ostat. plocha     U/V       119            58  
    703       1 420 zast. plocha       U     1084        1 420 
    704         271 zast. plocha       U     1084           271 
    705         551 zast. plocha       U       425           551 
    706           31 zast. plocha       U     1107             31 
    707         357 zast. plocha       U     1107           357 
    709         291 zast. plocha       U     1084           291 
    710           36 zast. plocha       U       425             26 
    771           20 zast. plocha       U     1107             20 

 
Rozloha : 2,9045 ha  
ZPF  : 0 ha  
ZPF vně : 0 ha 
BPEJ  : nemá 
TOZPMP :    -   
Ochrana :    - 
 

9.1.3  Dosavadní využití pozemků 

 
Dosavadní využití pozemků a jejich vlastníci ( čísla LV ) jsou uvedeni v tabulce.  
 
Údaje uváděné v tabulkové části jsou čerpány z informací katastru nemovitosti 

na webových stránkách v době zpracování akce.  
 
Komplexní pozemkové úpravy se v řešeném území neprovádějí a ani se 

v nejbližší době neplánují.  
 
Plánované zábory zemědělské půdy je třeba v předstihu projednávat s vlastníky        

a event. s pozemkovým fondem.  
 

9.1.4  Vynětí ze ZPF 

 
Veškerá zemědělská plocha musí být před zahájením výstavby vyňata ze ZPF. 
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9.1.5  Odvody za odnětí zemědělské půdy 

 
Odvody se zpracovávají dle přílohy zákona 334/92 Sb. 
 

9.1.6  Shrnutí 

 
ÚP řeší návrh rozvojových lokalit v návaznosti na zastavěnou část obce. Jedná 

se o nabídku možných ploch, přičemž využití všech uvedených lokalit není 
v návrhovém období reálné.  Event. výstavbu na meliorovaných pozemcích je třeba 
provádět tak, aby nebyla narušena zbývající část meliorací ( netýká se uvedených 
návrhových lokalit ) .   

  
k.ú. Rybitví 

Celková plocha návrhu bez koridoru/vč,. koridoru: 16,7435 ha / 41,8847 ha 
Celk. plocha návrhu vně souč. zast. území : 13,8390 ha 
Celk. plocha návrhu uvnitř souč. zast. území : 2,9045 ha 
 
Celková návrh. plocha záboru ZPF  : 13,2325 ha 
Celk. pl. záboru  ZPF vně souč. zastav. území : 13,2325 ha 
              z toho  v kultuře orná půda : 12,6858 ha 
  v kultuře TTP : 0,0096 ha 
  v kultuře ovocný sad : 0,3338 ha 
  v kultuře zahrada : 0,2033 ha 
 
Celk. pl. záboru ZPF uvnitř souč. zastav. území : 0,0000 ha 
 
 

9.2  Pozemky určené k plnění funkcí lesa  
 

Vzhledem k tomu, že do pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) 
návrhová část ÚP mimo koridoru pro přeložku silnice I/36 (viz dále) nezasahuje ani 
nejsou v PUPFL navrhovány žádné změny nebo omezení v jeho užívání, je řešena 
tato problematika pouze zjednodušenou formou. 

 
Plocha Z6 představuje koridor přeložky komunikace I/36 zahrnující čtyři varianty 

možné trasy vč. ochranných pásem. Vzhledem k tomu, že výsledná varianta nebyla 
dosud vybrána, není možné provést konkrétní vyhodnocení. Zábory PUPFL se 
nepředpokládají, v současném návrhu do něj zasahují pouze plochy ochranných 
pásem části komunikace jižně vlastního zastavěného území obce, které bylo nutno do 
lokality Z6 zahrnout.  

 
 
Změny funkčního využití na les ani změny kategorizace lesů nebo jejich 

prostorové a druhové skladby nebudou navrhovány.  
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Řešené území náleží do přírodní lesní oblasti 17 Polabí, podoblast a/ Úvaly při 
Labi. Lesy jsou zařazeny do lesů zvláštního určení : lesy v ochranných pásmech 
zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod. 

 
Lesní půda zabírá v řešeném území 61 ha, což je 12% plochy k.ú. Lesní 

pozemky lemují zastavěné území obce zejména na severu a východě. 
 
Původní lesy byly smíšené s převahou dubu, na píscích měla významné 

zastoupení borovice. Jednotlivě i skupinovitě, podle bohatosti stanoviště a hydrických 
poměrů, přistupovaly další dřeviny : olše, habr, lípa, javor, jasan, osika, jilm, bříza, 
vrba, topol, smrk, babyka. 

 
V současné dřevinné skladbě zájmového území převládá borovice, zastoupení 

dalších dřevin : olše, dub červený, modřín, dub, bříza, vejmutovka, banksovka, jasan, 
lípa. Ostatní dřeviny mají zastoupení do 1% : smrk, akát, javor, borovice černá, jeřáb, 
osika, vrba, topol, jilm, jíva. 

 
Porosty borové a smrkové jsou poškozovány imisemi (pásmo ohrožení C – 

životnost dospělých jehličnatých porostů 40 – 60 let). Převažuje stupeň poškození 1 
(silně poškozených stromů do 5%) a stupeň 2 (silně poškozených stromů do 30%). 

  
Podle věkového složení je nejvíce zastoupen 3. – 9. věkový stupeň (20 - 90 let).        
 
Změny funkčního využití na les ani změny kategorizace lesů nebo jejich 

prostorové a druhové skladby nebudou navrhovány, rovněž veškeré návrhové plochy 
jsou situovány mimo lesní pozemky. Ochranné pásmo lesa je respektováno – stavby 
na navrhovaných plochách musí být min. 50 m od hrany lesního pozemku, hranice 
vlastních bytových návrhových ploch (stavebních pozemků) je navržena 30 m od 
hranice lesních pozemků. 

 
 
 

10) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
 
 

V průběhu řízení o návrhu územního plánu Rybitví bylo podáno celkem 6 
námitek. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění je uvedeno v následující 
tabulce. 
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Subjekt uplatňující námitku Námitka Roznodnutí o námitce / odůvodnění  
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 
1321/38a, 102 00 Praha 10 
30.12.2009 
 
Námitka č. 1 
 
 
 
 
 
 

Území dotčené námitkou – Lokalita P1 – přestavbová 
plocha „spalovna:“  
 
- Obchodní společnost AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o. (dále jen „AVE.CZ“) tímto jako 
vlastník výše uvedených dotčených staveb a pozemků 
podává ve smyslu §52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, v platném znění, námitku proti návrhu 
územního plánu Rybitví zveřejněnému dne 4.11.2009 
vyhláškou nadepsaného úřadu, sp.zn. 
OÚP/160/2007/Zp (dále jen „územní plán“), kterou 
odůvodňuje následovně : 
Společnost AVE.CZ v březnu roku 2006 odkoupila od 
tehdejšího vlastníka a provozovatele ALIACHEM a.s. 
areál spalovny odpadů na výše uvedených dotčených 
nemovitostech. Účelem této akvizice bylo opětovné 
zahájení provozu spalovny odpadů po její rekonstrukci 
a modernizaci tak, aby tento průmyslový objekt bylo 
možno využívat k jeho původnímu účelu (tzn. Likvidaci 
odpadů ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 
185/2001 Sb. o odpadech) při dodržení vysokého 
standardu ochrany životního prostředí, zejména 
ochrany před emisemi vzniklými při spalovacím 
procesu. Společnost AVE.CZ postupovala při koupi 
předmětných nemovitostí (areálu spalovny) ve smyslu 
výše uvedeného záměru v dobré víře. 
Vzhledem k tomu, že se v případě modernizace 
provozu spalovny jednalo o záměr ve smyslu zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
ve znění pozdějších předpisů, podala společnost AVE 
.CZ po zajištění potřebných podkladů oznámení 
záměru dle citovaného zákona (vedeno v informačním 
systému EIA pod sp.zn. MZP 186). Proces posuzování 
vlivu záměru „Modernizace spalovny průmyslových 
odpadů, provozovna Pardubice“ doposud probíhá, 
nicméně společnost AVE.CZ již na přípravu tohoto 
projektu vynaložila značnou energii, jakož i nemalé 

Rozhodnutí - Námitka se zamítá 
 
Odůvodnění : Námitka směřuje proti 
navrhovanému funkčnímu využití, kdy  
předmětná lokalita je v územním plánu 
navržena jako plocha přestavby s označením 
P1 a zařazena do funkční plochy TX – plochy 
technické infrastruktury – se specifickým 
využitím.  
V námitce je požadována taková úprava 
územně plánovací dokumentace, která by 
nakládání s odpady, jakož i provozování 
spalovny nebránila a to vč. budoucí 
modernizace či přestavby stávajcícího 
zařízení.  
V případě alokace spalovny lze konstatovat, 
že se nejedná o nadmístní význam, neboť 
není řešeno v ÚP VÚC Pardubického kraje 
ani ZÚR Pardubického kraje, které jsou 
v současné době připravované k vydání. 
 
Obecným cílem při tvorbě územně plánovací 
dokumentace je vytváření předpokladů pro 
trvale udržtelný rozvoj území, přičemž by 
nemělo dojít k ohrožení života budoucích 
generací za současného uspokojení potřeb 
současné generace. (volná citace § 18 
stavebního zákona). V případě řešeného 
území obce Rybitví, kdy urbanistická struktura 
obce, kvalita životního a obytného prostředí je 
historicky významně narušována a dále 
poškozována rozsáhlým průmyslovým 
areálem, znamená návrh územního plánu 
naplňování tohoto cíle stabilizovat 
urbanistickou strukturu a doplňovat ji 
především o prvky posilující kvalitu životního 
prostředí a podmínek pro bydlení. 
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finanční prostředky.  
Návrh územního plánu řadí lokalitu P1, v níž se 
nacházejí i dotčené nemovitosti ve vlastnictví 
společnosti AVE.CZ, mezi funkční plochy TX – plochy 
technické infrastruktury se specifickým využitím, pro 
něž je dle textové části územního plánu vyloučeno 
jakékoli nakládání s odpady, a tudíž pojmově i 
znemožněn provoz spalovny průmyslových odpadů 
jakožto zařízení na nakládání s odpady (ve smyslu 
zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech). 
Tím by však dle přesvědčení společnosti AVE.CZ 
došlo k neodůvodněnému zásahu do jejich 
vlastnických práv, jenž není v souladu se zásadami 
územního plánování a zásadami postupu dotčených 
orgánů, vyjádřenými ve stavebním zákoně. Se 
zařazením předmětné lokality podle návrhu územního 
plánu proto společnost AVE.CZ zásadně nesouhlasí. 
Hlavní zásadou územního plánování je (§18 
stavebního zákona) zachování vyvážených podmínek 
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a 
pro soudržnost obyvatel území. Navrhovaný územní 
plán však zcela znemožňuje užívání spalovny k účelu, 
k němuž byla zřízena a tím zcela ignoruje potřeby 
hospodářského rozvoje. Areál spalovny byl po 
proběhnuvším územním a stavebním řízení dle 
platných právních předpisů řádně zkolaudován dne 
7.7.1997, kolaudační rozhodnutí č.j. T 91-S/87/1997/Kl, 
a jeho existence je tedy v souladu s platnými právními 
předpisy. 
Obecně je nesporné, že v dané lokalitě a jejím okolí 
vzniká činností občanů a dalších osob řada odpadů, 
které nelze likvidovat jinak než spalováním. Je dále 
zřejmé, že spalovna odpadů je zařízením, které svým 
významem přesahuje zájem konkrétní obce, ale 
naopak má význam regionální či nadregionální. 
Spalovna odpadů je ovšem nepochybně potřebná a její 
opětovné zprovoznění na místě, kde je již vybudována, 
kde je již vybudována infrastruktura, kde její provoz má 
tradici  a kde z logických důvodů okolní rozvoj území 

Územní plán řeší funkční využití území bývalé 
spalovny se záměrem respektovat požadavky 
udržitelného rozvoje území specifikované 
v ÚAP, a které jsou v souladu se stanoviskem 
obce Rybitví a připomínkou Statutárního 
města Pardubice. 
 
Ve fázi územního plánování není řešena 
otázka „jak“ bude budoucí výstavba navržena 
nebo řešena, ale především „zda“ je možné ji 
z hlediska obecnějších hledisek udržitelného 
rozvoje v území vůbec umístit. Jejím 
případným situováním lze předpokládat 
zesílení tlaku na další intenzivní využití 
zainvestovaných pozemků a tato tendence je 
z hlediska podmínek nežádoucí a 
neudržitelná.  
V případě předloženého záměru je nutné 
zhodnotit i jeho mimotržní efekty. Záměr by 
v konečném důsledku mohl vyústit 
v externalitu, kdy se individuální přínosy 
investora nerovnají společenským nákladům, 
vyjádřeným nejen snížením hodnoty pozemku 
v okolí spalovny, ale taká zásahem do 
sociální soudržnosti obyvatel.  
Jedná se o intenzivně využité území vyvolané 
minulým územním rozvojem a omezujícími 
limity, tj. převaha výrobních ploch zatěžujících 
prostředí, tlak na kvalitu bydlení. 
Nadměrná intenzita využití území vyvolává 
potřebu nutnosti vyvážení hospodářských 
aktivit a posílení přírodního potenciálu území 
s příznivými důsledky v sociální oblasti. 
V širších vztazích sídelní aglomerace, 
dlouhodobě zatížené zhoršenou kvalitou 
životního prostředí se jeví případná investice 
jako riziková. Současné informace o 
důsledcích realizace záměru hodnotíme jako 
rozporné a tedy neprůkazné, řešení 
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fakticky respektoval existenci a provoz průmyslového 
areálu, resp. spalovny, je nejen logické, ale i 
hospodárné. Naopak, vybudování nové spalovny 
v jakékoli jiné části regionu by bylo v rozporu se 
zásadou ochrany krajiny. 
Pokud jde o zachování příznivého životního prostředí, 
je nutno konstatovat, že spalovna se nachází 
v průmyslové zóně, kde jsou velké provozy tohoto typu 
obvyklé. Nadto má společnost AVE.CZ coby její nový 
vlastník zájem vynaložit na modernizaci spalovny a 
zefektivnění jejího provozu tak, aby negativní vlivy 
provozu na životní prostředí byly minimalizovány, 
značně finanční prostředky, přičemž při realizaci tohoto 
záměru postupovala v souladu s požadavky platných 
právních předpisů a podala výše citované oznámení 
záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, na jehož výsledek doposud čeká. Získáním 
souhlasného stanoviska k realizaci záměru bude dle 
názoru společnosti AVE.CZ splněn i požadavek na 
ochranu životního prostředí splněn.  
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí 
se k předmětnému záměru navíc vyjadřoval i 
nadepsaný úřad (sp.zn, Úp/618/2007/Zp), který se 
omezil na konstatování, že pro absenci schváleného 
územního plánu nelze posoudit soulad záměru 
s územně plánovací dokumentací. Nevznesl však 
žádné konkrétní připomínky k případné realizaci 
záměru v předmětném území, jakkoli by pro to 
v uvedeném vyjádření jistě byl prostor.  
Jak konstatoval Nejvyšší správní soud v rozhodnutí 1 
Ao 1/2009, lze do vlastnického práva vlastníka stavby 
či pozemku územním plánem zasáhnout pouze za 
předpokladu dodržení zásady subsidiarity a 
minimalizace zásahu. Přiměřenost se posuzuje 
zejména porovnáním intenzity zájmu sledovaného 
územním plánem (zde nejspíše ochrana životního 
prostředí) a intenzity zásahu do vlastnického práva 
vlastníka nemovitosti. Vzhledem k tomu, že územní 
plán v dané lokalitě zcela vylučuje nakládání s odpady, 

navrhované v územně plánovací  
dokumentaci považujeme v této situaci za 
vhodné, umožňující vyhodnocení rozvojových 
trendů v čase.  
Právní jistota vlastníka pozemku nemůže být 
vydáním územního plánu zpochybněna, 
správní rozhodnutí vydaná před platností 
územního plánu (např. územní rozhodnutí, 
stavební povolení, kolaudační rozhodnutí) 
zůstavají v platnosti. 
Návrh územního plánu považuje pořizovatel 
z hlediska omezení vlastnických vztahů, 
koordinace zájmů v území a uplatnování 
veřejného zájmu za proporcionální, a 
z uvedených důvodů byla námitka zamítnuta.  
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nejspíše z důvodu ochrany životního prostředí, 
znemožňuje tak zcela podnikatelskou činnost 
společnosti AVE.CZ v ji zakoupeném areálu, a 
znehodnocuje tak její investici. Přitom ochrany 
životního prostředí je zřetelně možno dosáhnout i 
jinými prostředky, např. stanovením podmínek pro 
provozování zařízení k nakládání s odpady, přičemž si 
jen stěží lze představit přísnější podmínky než 
podmínky nutné pro získání souhlasného stanoviska 
k realizaci záměru dle zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí.  
Společnost AVE.CZ je přesvědčena, že schválením 
územního plánu tak, jak je pro lokalitu P1 navržen, by 
došlo k k narušení principu právní jistoty a 
nepřiměřenému, a tudíž nezákonnému, zásahu do 
jejího vlastnického práva, neboť (i) by její investice do 
areálu spalovny významně ztratila na hodnotě a (i) 
prostředky již investované do projektu modernizace 
spalovny by byly bezúčelné, a to přesto, že se AVE.CZ 
ani původní vlastník spalovny nedopustili žádného 
porušení platných právních předpisů ani jiného 
jednání, které by zakládalo důvod pro znemožnění 
provozování spalovny odpadů. 
Dále nutno uvést, že znemožnění jakéhokoliv 
nakládání s odpady, jak nebezpečnými tak i ostatními 
(např. mezisklad odpadů, třídění odpadů, atd.), je jako 
takové již nedůvodné zcela, kdy hlavním předmětem 
činnosti společnosti AVE.CZ je právě nakládání 
s odpady. V případě schválení územního plánu 
v navržené podobě by tak byla podnikatelská činnost 
AVE.CZ zcela znemožněna, a to v areálu, který 
AVE.CZ v dobré víře úplatně nabyla a který je 
nepochybně lokalitou průmyslového charakteru. 
Schválením předmětného návrhu územního plánu pro 
danou lokalitu by tak společnosti AVE.CZ byla 
způsobena značná majetková újma, a to zejména ve 
formě zmařených investic. 
 
Návrh : Vzhledem k výše uvedenému navrhuje 
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společnost AVE.CZ odpadové hospodářství s.r.o., 
jakožto vlastník nemovitostí a osoba dotčená návrhem 
územního plánu, pořizovateli, aby provedl úpravu 
návrhu územního plánu Rybitví tak, aby pro 
předmětnou Lokalitu P1 nebyl stanoven navrženy 
režim znemožňující nakládání s odpady, ale aby pro 
Lokalitu P1, resp. pro uvedené nemovitosti ve 
vlastnictví AVE.CZ, byla v územním plánu stanovena 
takové regulace  (podmínky pro využití území), které 
by nakládání s odpady, jakož i provozování spalovny 
nebránily, včetně budoucí modernizace či přestavby 
stávajícího zařízení.  

SK – EKO Pardubice s.r.o., průmyslová zóna 
Synthesia a.s. 134, Pardubice VII, Semtín, 533 53 
Pardubice 19 
4.1.2010. 
 
Námitka č. 2 

Společnost  SK – EKO Pardubice s.r.o., průmyslová 
zóna Synthesia a.s. 134, Pardubice VII, Semtín, 533 
53 Pardubice jako vlastník pozemkové parcely č. 82/10 
v k.ú. Rybitví, obec Rybitví, okres Pardubice, tímto 
podává ve smyslu §52, odstavce 2) stavebního zákona 
tuto námitku proti návrhu Územního plánu obce Rybitví 
:  
A) Odůvodnění námitky :  
Pozemková p.č. 82/10 v k.ú. Rybitví, obec Rybitví, 
okres Pardubice je pozemek nacházející se na pravém 
břehu řeky Labe, jihozápadně od převážně výrobního 
areálu společnosti Synthesia a.s., jihovýchodně od 
pozemku využívaného jako úložiště nazývaného 
„laguna sádry“, severně od pozemků využívaných jako 
plochy zastavěné stavbou „popílkoviště č.5“. 
Dne 24.3.1993 bylo vydáno Magistrátem města 
Pardubic, odobrem životního prostředí podle § 14 
písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, pod zn. 
ekol/764/93/Bt/Sc „Rozhodnutí“, že předmětný 
pozemek není součástí ZPF. V odůvodnění tohoto 
rozhodnutí je uvedeno : „Parcela č. 82/10 se nachází 
mezi lagunou sádry a popílkoviště č. 5. Silně 
zamokřený pozemek je znehodnocen průsaky 
z laguny. Z důvodu kontaminace a nepřístupnosti nelze 
pozemek zemědělsky využívat.“ 
V současné době jsou na pozemku prováděny terénní 

Rozhodnutí - Námitce se částečně 
vyhovuje 
 
Odůvodnění : Námitka vlastníka směřuje 
proti navrženému funkčnímu využití a 
vymezení zastavěného území, kdy pozemek 
p.č. 82/10 a pozemek navazující p.č. 82/1 k. 
ú. Rybitví je v návrhu územního plánu 
zařazen jako plocha NSpzlv – plocha 
nezastavěného území – přírodní, 
zemědělské, lesnické, vodohospodářské. 
Zároveň se pozemek nachází mimo hranice 
zastavěného území k 1.10.2007.  
Dle uplatněné námitky je návrh územního 
plánu v rozporu se stávajícím i plánovaným 
způsobem využití.   
Míra antropogenizace a nepřehlednost území 
(zejména rozsáhlost areálu chemické výroby 
a navazujícího zázemí) vedly k chybnému 
vyhodnocení průběhu hranice zastavěného 
území, neboť se jedná v tomto případě, 
v souladu s §58 odst. 2 písm. e) stavebního 
zákona skutečně o pozemky, které mají být 
zahrnuty do zastavěného území. Průběh 
hranice zastavěného území v návrhu 
územního plánu bude upraven v souladu 
s námitkou a pozemek p.č. 82/10 vč. 
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úpravy (v rozsahu dle příslušných povolení vydaných 
na základě mimo jiné i kladného výsledku procesu EIA) 
vytvářející předpoklady pro vznik ploch pro pěstování 
rychlerostoucích dřevin.  
Cílem uvedených aktivit je záměr vlastníka pozemku 
provést postupně povolené terénní úpravy, postupné 
navýšení na úroveň okolního terénu (a tím vyřešit i 
problémy jeho zamokření, které souvisí zejména 
s hladinou podzemní vody, která je v dané lokalitě 
poplatná zejména výšce hladiny vody v řece Labi) tak, 
aby byly vytvořeny předpoklady pro budoucí využití 
pozemku na základě plánovaných investic jako plocha 
pro umístění zdrojů obnovitelné energie, například 
biomasy, solární energie atd. 
Z uvedených skutečností vyplývá, že takto vytvořenou 
plochu chce společnost SK – EKO Pardubice s.r.o. 
v budoucnu využít jako rozvojovou plochu pro své další 
podnikatelské aktivity (již nyní vlastní naše společnost 
na území obce Rybitví, zejména v bývalém areálu 
společnosti Synthesia a.s., pozemky o výměře cca 5 
hektarů, které jsou společně se stavbami na nich se 
nacházejícími využívány pro vlastní podnikatelskou 
činnost). 
Uvedený stávající způsob využití a zejména plánovaný 
způsob využití předmětného pozemku je v souladu se 
stávajícím způsobem využití ploch a pozemků v jeho 
bezprostředním i širším okolí, kde jsou okolní pozemky 
v souladu se svým způsobem využití zahrnuty do 
návrhu územního plánu  obce Rybitví jako : 
- plochy pro výrobu a skladování – těžký průmysl a 
energetika 
- plochy pro výrobu a skladování – lehký průmysl 
- plochy technické infrastruktury – plochy pro stavby a 
zařízení pro nakládání s odpady. 
V návrhu Územního plánu Obec Rybitví je tedy 
předmětná pozemková parcela č. 82/10, v rozporu se 
skutečným způsobem využití pozemků v dané části 
obce Rybitví a zejména v rozporu s plánovaným 
způsobem využití dle záměrů svého vlastníka, 

navazujícího pozemku 82/1 k.ú. Rybitví budou 
zahrnuty do zastavěného území.  
 
Připravované a plánované záměry, tak jak 
jsou popsány v námitce, jsou do značné míry 
ve vzájemném rozporu a nelze tedy všem 
požadavkům vyhovět. V současnosti 
probíhající terénní úpravy a připravovaná 
výsadba rychlerostoucích dřevin, která je v 
souladu s navrženým funkčním uspořádáním 
a významným způsobem posiluje přírodní 
hodnoty v území, funkčně koliduje se 
zamýšleným umístěním solární elektrárny.  
Požadovaná změna funkčního využití na 
plochu  VL – výroba a skladování – lehký 
průmysl není v souladu s navrženou koncepcí 
územního plánu Rybitví, která byla stanovena 
s důrazem na ochranu životního prostředí 
s cílem udržení stávajícího stavu resp. 
výhledového zlepšení. V tomto případě se 
jedná o ekologicky velmi zatížené území 
(území se starými ekologickými zátěžemi), 
které svojí polohou sice může navozovat 
dojem možného zařazení do plochy VL, ale 
s ohledem na prioritu systematického 
zlepšování životního prostředí se tento 
požadavek jeví jako nevhyodný. V rámci 
vyhodnocení vlivů územního plánu na 
udržitelný rozvoj a stanoviska Krajského 
úřadu Pardubického kraje, OŽPaZ, 
k vyhodnocení vlivů územního plánu na 
životní prostředí, je požadavek cíleného 
zlepšování stavu životního prostředí rovněž 
uváděn. 
 
Úprava nemůže mít přímý vliv na oprávněné 
zájmy dalších osob (dle §172 zákona č. 
500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 
a nejedná se o podstatnou úpravu dle § 53 
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zahrnuta do plochy se způsobem využití „NSpzlv – 
plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, 
zemědělské, lesnické vodohospodářské“. 
Vzhledem ke skutečnosti, že navržený způsob využití 
pozemkové parcely č. 82/10 (vedené v katastru 
nemovitostí jako druh pozemku ostatní plocha se 
způsobem využití jiná plocha) v návrhu Územního 
plánu obce Rybitví neodpovídá stávajícímu 
skutečnému způsobu využití pozemků v dané lokalitě a 
neodpovídá ani plánovanému budoucímu způsobu 
využití předmětného pozemku dle záměrů jeho 
vlastníka, podáváme tímto ve smyslu §52, odstavce 2) 
zákona č. 183/2008 Sb. (stavební zákon) tuto námitku 
a požadujeme provést opravu návrhu Územního plánu 
Obce Rybitví tak, aby byl i nadále zachován stávající 
způsob využití předmětného pozemku.  
(požadujeme u pozemkové parcely č. 82/10 v k.ú. 
Rybitví, obec Rybitví, okres Pardubice provedení 
opravy návrhu Územního plánu Obce Rybitví – 
pozemek se nachází v zastavěném území obce 
(všechny okolní pozemky jsou situovány v zastavěném 
území obce), způsob jeho zejména budoucího využití 
odpovídá dle návrhu ÚP Obce Rybitví plochám se 
způsobem využití „VL – výroba a skladování – lehký 
průmysl“).  

odst. 2 stavebního zákona 

SK – EKO Pardubice s.r.o., průmyslová zóna 
Synthesia a.s. 134, Pardubice VII, Semtín, 533 53 
Pardubice 19 
4.1.2010 
 
Námitka č. 3 

Společnost  SK – EKO Pardubice s.r.o., průmyslová 
zóna Synthesia a.s. 134, Pardubice VII, Semtín, 533 
53 Pardubice jako vlastník pozemkové parcely č. 849/1 
v k.ú. Rybitví, obec Rybitví, okres Pardubice, která je 
(a ke dni zpracování návrhu Územního plánu Obce 
Rybitví byla stavebním pozemkem, tedy pozemkem 
v zastavěném území Obce Rybitví, tímto podává ve 
smyslu §52, odstavce 2) stavebního zákona tuto 
námitku proti návrhu Územního plánu obce Rybitví :  
A) Odůvodnění námitky :  
Pozemková p.č. 849/1 v k.ú. Rybitví, obec Rybitví, 
okres Pardubice je pozemek nacházející se na pravém 
břehu řeky Labe, jihovýchodně od městské čistírny 
odpadních vod, jižně od převážně výrobního areálu 

Rozhodnutí - Námitka se zamítá 
 
Odůvodnění : Vlastník pozemku p.č. 849/1 
uplatňuje námitku, jejíž obsah směřuje proti 
navrženému fukčnímu využití, které je 
specifikováno jako plocha NSpzlv – plocha 
nezastavěného území – přírodní, 
zemědělské, lesnické, vodohospodářské. 
Zároveň se pozemek nachází mimo hranice 
zastavěného území k 1.10.2007. 
V námitce je dále uváděno, že v současné 
době je předmětný pozemek využíván jako 
skladová a manipulační plocha, je zatížen 
vedením sítí technické infrastruktury  a to vč. 
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společností Synthesia a.s., (severně od pozemku se 
nachází takzvaná „usazovací jímka“ a „popílkoviště č. 
5), poblíž místa napojení takzvaného „Rosického 
slepého ramene řeky Labe“ na vlastní koryto řeky 
Labe. 
Na základě rozhodnutí Okresního národního výboru 
Pardubice, Odboru vodního a lesního hospodářství a 
zemědělství vydaného dne 5.3.1982 pod č.j. zem-
212/82-201-Ko bylo provedeno u předmětného 
pozemku „trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské 
výrobě“, a to v souvislosti s výstavbou popílkoviště č. 5 
pro VCHZ Synthesia Semtín. 
Vzhledem k tomu, že se jednalo o využití pozemků 
mimo zastavěnou část obce , byl předepsán za toto 
odnětí dle tehdy platného zákona finanční odvod 
(celková výše finančního odvodu při odnětí pozemků o 
celkové výměře 304.716 m2 činila 21.820.800,- Kč, tj. 
v průměru 71,61 Kč/m2 pozemku). 
V odůvodnění tohoto rozhodnutí se uvádí : „Vynětí pro 
výše uvedenou akci se povoluje, neboť dotčené 
pozemky leží v rozvojovém území VCHZ Synthesia a 
v územního plánech je s nimi počítáno pro potřeby 
závodu“. 
V současné době je předmětný pozemek z větší části 
dlouhodobě využíván jako manipulační a skladová 
plocha (jednak svým vlastníkem společností SK – EKO 
Pardubice s.r.o., jednak například na základě Smlouvy 
o využívání pozemku státním podnikem Povodí Labe, 
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové), částečně 
i jako pozemek dlouhodobě zastavěný částmi stokové 
sítě, která odvádí odpadní splaškové, průmyslové a 
znečištěné dešťové vody z města Pardubice na 
městkou čističku odpadních vod. Na pozemku se mimo 
stok uložených v zemi nacházejí i s těmito stokami 
související specifické objekty (zejména vstupní šachty 
umožňující vstup do stoky, prohlídky stavu a funkce 
stoky, čištění a větrání stoky a další objekty související 
se shybkou stokové sítě pod řekou Labe). Uvedené 
stavby jsou ve vlastnictví společnosti Vodovody a 

souvisejících objektů a navrhované fukční 
využití je v rozporu se stávajícím způsobem 
využtí. 
Předmětný pozemek se nachází při pravém 
břehu řeky Labe, která je zároveň vedena 
jako funkční prvek skladebného systému 
ekologické stability pod označením NRBK 
K72. Pozemek je mj. částečně dotčen aktivní 
zónou záplavového území, hranicí 
záplavového území Q100 a ochranným 
pásmem lesa. Ze schváleného Územního 
plánu velkého územního celku Pardubického 
kraje vyplývá pro řešenou lokalitu požadavek 
na územní ochranu labské vodní cesty. Tento 
požadavek územní rezervy s označením R3 
byl převzat, je součástí řešení územního 
plánu Rybitví a má za cíl ochranu území za 
účelem případného budoucího využití pro 
realizaci vodní cesty. Navrhovaná rozvojová 
plocha by byla v rozporu s tímto záměrem. 
Umístění rozvojové plochy průmyslu do 
záplavového území Q100 a aktivní zóny 
záplavového území není v souladu se 
stanovenými prioritami územního plánování 
dle PUR 2008 (vymezovat rozvojové plochy 
v záplavovém území jen výjimečných a zvlášť 
odůvodněných případech). Dále je požadavek 
v rozporu s principy udržitelného rozvoje, 
neboť by došlo k významnému zvýšení rizika 
ohrožení kvality životního prostředí (zejména 
řeky Labe, která tvoří NRBK K72).  
Požadavek na umístění rozvojové plochy VL 
– výroba a skladování – lehký průmysl, s 
ohledem na výše uvedené skutečnosti týkající 
se řešeného území, je v rozporu s ochranou 
veřejného zájmu a je tedy nepřijatelný.   
Trasování sítí technické infrastruktury není 
v rozporu s navrhovaným funkčním využitím. 
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kanalizace Pardubice a.s. Evidentně se tak jedná, a ke 
dni zpracování návrhu Územního plánu Obce Rybitví 
jednalo, o stavební pozemek, tedy o pozemek 
v zastavěném území Obce Rybitví. 
Uvedený stávající způsob využití pozemku je plně  
souladu se stavem uvedeným v katastru nemovitostí, 
kde je předmětná pozemková parcela vedena jako 
druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití 
manipulační plocha. 
V návrhu Územního plánu Obce Rybitví je předmětná 
pozemková parcela č. 849/1 zejména v rozporu se 
svým skutečným způsobem využití zahrnuta do plochy 
se způsobem využití (NSpzlv – plochy smíšené 
nezastavěného území -. Přírodní, zemědělské, 
lesnické, vodohospodářské“. 
Vzhledem ke skutečnosti, že navržený způsob využití 
pozemkové parcely č. 849/1 (vedené v katastru 
nemovitostí jako druh pozemku ostatní plocha se 
způsobem využití manipulační plocha ) v návrhu 
Územního plánu obce Rybitví neodpovídá zejména 
jejímu stávajícímu skutečnému způsobu využití, 
podáváme tímto ve smyslu §52 odstavce 2) zákona č. 
183/2006 Sb. (stavební zákon) tuto námitku a 
požadujeme provést opravu návrhu Územního plánu 
Obce Rybitví tak, aby byl i nadále zachován stávající 
způsob využití předmětného pozemku.(požadujeme u 
pozemkové parcely č. 849/1 v k.ú. Rybitví, obec 
Rybitví, okres Pardubice provedení opravy návrhu 
Územního plánu Obce Rybitví – pozemek se nachází 
v zastavěném území obce, způsob jeho skutečného 
využití odpovídá dle návrhu ÚP Obce Rybitví plochám 
se způsobem využití „VL -. výroba a skladování – lehký 
průmysl“. 

4. SK – EKO Pardubice s.r.o., průmyslová zóna 
Synthesia a.s. 134, Pardubice VII, Semtín, 533 53 
Pardubice 19 
 
 
Námitka č. 4 

Společnost  SK – EKO Pardubice s.r.o., průmyslová 
zóna Synthesia a.s. 134, Pardubice VII, Semtín, 533 
53 Pardubice jako vlastník pozemkové parcely č. 936/4 
v k.ú. Rybitví, obec Rybitví, okres Pardubice, tímto 
podává ve smyslu §52, odstavce 2) stavebního zákona 
tuto námitku proti návrhu Územního plánu obce Rybitví 

Rozhodnutí - Námitka se zamítá 
 
Odůvodnění : Vlastník pozemku p.č. 936/4 
uplatňuje námitku, jejíž obsah směřuje proti 
navrženému fukčnímu využití, které je 
specifikováno částečně jako plocha NSpzlv – 
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:  
A) Odůvodnění námitky :  
Pozemková p.č. 936/4 v k.ú. Rybitví, obec Rybitví, 
okres Pardubice je pozemek nacházející se na pravém 
břehu řeky Labe, jihozápadně až západně od souboru 
pozemků využívaných jako čistírna odpadních vod pro 
město Pardubice, západně od souboru pozemků 
využívaných jako plochy, na nichž se nachází 
odstavená spalovna nebezpečných odpadů, jižně od 
souboru pozemků využívaných jako odkalovací nádrž. 
V současné době je předmětný pozemek dlouhodobě 
využíván jako plocha zastavěna souborem speciálních 
vodohospodářských staveb. 
Na východní až středná části pozemku jsou umístěny 
stoky odvádějící odpadní vody z městské čistírny 
odpadních vod, ve střední části pozemku jsou 
umístěny s těmito stokami související specifické 
objekty zajišťující výtok odpadních vod do opevněného 
umělého koryta, objekty umožňující regulaci průtoku 
těchto vod a stavba budovy s technologiemi 
umožňující monitorování jejich kvality. Na západní 
části předmětného pozemku je vedeno opevněné 
umělé koryto vodního toku (opevněno lomovým 
kamenem do betonu), do kterého se na oceňovaném 
pozemku vlévají vody přitékající z vodoteče nazývané 
„Velká strouha“. Tento vodní tok dále směřuje 
opevněným korytem ke svému soutoku s řekou Labe, 
který je od konce předmětného pozemku vzdálen cca 
300 m. 
V návrhu Územního plán Obce Rybitví je předmětná 
pozemková parcela č. 936/4 zejména v rozporu se 
svým skutečným způsobem využití „NSpzlv – plochy 
smíšené nezastavěného území – přírodní, 
zemědělské, lesnické, vodohospodářské“. 
Vzhledem ke skutečnosti,že navržený způsob využití 
pozemkové parcely č. 936/4 (vedené v katastru 
nemovitostí jako druh pozemku vodní plocha se 
způsobem využití koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené) v návrhu Územního plánu obce Rybitví 

plocha nezastavěného území – přírodní, 
zemědělské, lesnické, vodohospodářské a 
částečně jako plocha NP – plocha přírodní.  
Zároveň se pozemek nachází mimo hranice 
zastavěného území k 1.10.2007. 
Pozemek p.č. 936/4 je v současné době 
dlouhodobě zastavěn souborem speciálních 
vodohospodářských staveb a jeho skutečné 
využití tak neodpovídá navrhovaným 
funkčním plochám. 
Předmětný pozemek se nachází při jižní 
hranici retenční nádrže Lhotka a je ve své 
střední části veden jako plocha NP a jako 
součást založeného funkčního prvku ÚSES, a 
to LBK 23.  
Navrhovaná funkční regulace plochy NSpzlv – 
plocha nezastavěného území – přírodní, 
zemědělské, lesnické, vodohospodářské a  
plochy NP – plocha přírodní není v rozporu se 
stávajícím využitím, neboť trasování sítí 
technické infrastruktury, vodních toků a to vč. 
umělých, je v souladu s přípustným využitím 
výše zmíněných funkčních ploch.  
Požadovaná změna na plochu TI – technická 
infrastruktura je tedy neúčelná a nedůvodná. 
V opačném případě by mohlo dojít k situaci, 
kdy rozsáhlé plochy dnes neurbanizovaného 
území (v tomto případě například plochy 
NSpzlv)  by byly pro příště roztříštěny 
jednotlivými plochami technické infrastruktury. 
Územní plán zjevně sleduje, definováním 
přípustného využití funkčních ploch 
v neurbanizovaném území, komplexnost  
pohledu na řešené území a určitou míru 
generalizace detailu. 

 121



       ÚP Rybitví  

neodpovídá stávajícímu skutečnému způsobu využití 
pozemku, podáváme tímto ve smyslu §52 odstavce 2) 
zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) tuto námitku 
a požadujeme provést opravu návrhu Územního plánu 
Obce Rybitví tak, aby byl v souladu se stávajícím 
skutečným využití předmětného pozemku. 
(požadujeme u pozemkové parcely č. 936/4 v k.ú. 
Rybitví, obec Rybitví, okres Pardubice provedení 
opravy návrhu Územního plánu Obce Rybitví – 
skutečný způsob využití pozemku odpovídá dle návrhu 
ÚP Obce Rybitví plochám se způsobem využití „TI – 
technická infrastruktura – inženýrské sítě“). 

Synthesia a.s., Pardubice, Semtín, č.p. 103, 532 
17 Pardubice 
5.1.2010 
Č.j. 4210/10 
 
Námitka č. 5 

Společnost Synthesia, a.s. nesouhlasí s návrhem 
územního plánu Rybitví z důvodu zařazení 
pozemkových parcel 788/5, 822/12 (mezideponie 
odpadů) a stavebních parcel 705 (trafostanice), 
710(váha odpadů) do TX – plochy technické 
infrastruktury – se specifickým využitím. Na těchto 
plochách je v textové části návrhu územního plánu 
Rybitví zamezeno jakékoliv činnosti nakládání 
s odpady. Společnost Synthesia, a.s. je vlastníkem 
těchto parcel a využívá je ve spolupráci s externí 
společností oprávněnou k nakládání s odpady 
k nakládání s odpady v souladu s rozhodnutím státních 
orgánů (viz. příloha) a i do budoucna je hodlá využívat 
k tomuto účelu. 
Společnost Synthesia, a.s. je přesvědčena, že 
navržený územní plán není v souladu s již vydanými 
rozhodnutími správních orgánů (viz příloha) a že 
schválením územního plánu tak jak je pro danou 
lokalitu navržen by došlo k narušení principu právní 
jistoty a k neodůvodněnému zásahu do jejich 
vlastnických práv. 
Vzhledem k výše uvedenému společnost Synthesia, 
a.s. navrhuje pořizovateli, aby provedl úpravu návrhu 
územního plánu Rybitví tak, aby předmětné parcely 
nebyly zařazeny jako území s vyloučením jakékoliv 
činnosti nakládání s odpady s výjimkou činností 
souvisejících s likvidací a čištění odpadních vod, ale 

Rozhodnutí - Námitka se zamítá 
 
Odůvodnění : Námitka směřuje proti 
navrženému funkčnímu řešení pozemku p.č. 
788/5, 822/12 a st. p.č. 705 a 710. Předmětné 
pozemky jsou v územním plánu navrženy jako 
plocha přestavby s funkcí TX – plocha 
technické infrastruktury – se specifickým 
využitím. V námitce je požadována změna na 
takovou funkci, která by nebránila 
dosavadnímu způsobu využití dle vydaných 
správních rozhodnutí, tj, nakládání s odpady. 
 
Hledání podmínek udržiltelného rozvoje 
území je jedním ze základních cílů územního 
plánu Rybitví. K posouzení a následnému 
vyhodnocení vývojových trendů v území je 
prvně nutná jeho stabilizace. 
Vysoká koncentrace rizikových faktorů 
potencionálně dále zhoršujích již tak špatný 
stav životního prostředí a veřejný zájem na 
naplňování principů trvale udržitelného 
rozvoje tedy vedly k tomu, že předmětné 
pozemky byly zařazeny v rámci územního 
plánu do plochy přestavby s navrhovaným 
funkčním využitím plocha technické 
infrastruktury se specifickým využitím. Tedy 
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aby na těchto parcelách bylo i nadále povoleno 
nakládání s odpady v rozsahu daném rozhodnutími 
orgánů státní správy (viz příloha). 

do plochy zamezujici jakékoliv činnosti 
s odpady s výjimkou činností souvisejících 
s likvidací a čištěním odpadních vod. Tato 
skutečnost však nebrání dosavadnímu 
způsobu využtí v souladu s vydanými 
správními rozhodnutími. 
Požadavek na změnu funkce umožňující 
nakládání s odpady by v současné době mohl 
vést ke zhoršení stávajícího neutěšeného 
stavu životního prostředí a tím i další 
disproporci základních pilřů udržitelného 
rozvoje území. Možnost využití plochy pro 
nakládání s odpady je podmíněna příznivým 
vývojem kvality životního prostředí. 
V současné době je zapracování požadavku 
v námitce tedy neakceptovatelné. 
V rámci nejbližší aktualizace nebo změny 
územního plánu bude prověřena potřebnost 
stávajícího navrhovaného funkčního řešení.  

RADKA spol. s r.o., Pardubice, Na Lužci 706, 533 
41 Lázně Bohdaneč 
5.1.2010 
 
Námitka č. 6 

K oznámení o „Zahájení řízení op územním plánu 
Rybitví“ Sp. zn.:OÚP/160/2007/Zp., č.j.: MmP 
59071/2009 ze dne 3.11.2009 v rámci veřejného 
projednání konaného dne 5.1.2009 sdělujeme a 
uplatňujeme následující připomínky a námitky :  
Areál RADKA spol. s r.o. Pardubice, který se rozkládá 
především na pozemcích označených jako pozemkové 
parcely číslo 30/5, 92/33, 92/14 v katastrálním území 
Rybitví je v navrhovaném ÚP Rybitví zahrnut z části do 
ploch pro nakládání s odpady a z části do ploch pro 
řemeslnou výrobu. 
Sdělujeme, že zásadně nesouhlasíme se způsobem 
zakreslení a zařazení těchto pozemků do ploch 
s funkcí drobná řemeslná výroba a dále jako plochy 
pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady. 
Navrhovaný územní plán nerespektuje ani současný 
stav, kdy jsou objekty a pozemky kolaudovány a 
využívány k chemické výrobě a skladování chemických 
látek. Z tohoto důvodu se domníváme, že se 
zpracovatel předkládané dokumentace 

- uplatněná připomínka a námitka bude 
vyhodnocena celá jako námitka, neboť 
v celém rozsahu splňuje náležitosti námitky 
dle § 52 odst. 3 stavebního zákona 
 
Rozhodnutí - Námitka se zamítá 
 
Odůvodnění : při zpracování návrhu 
územního plánu byly předmětné pozemky 
zařazeny částečně do funkční plochy TO – 
plochy technické infrastruktury – plochy pro 
stavby a zařízení pro nakládání s odpady a 
VD – plochy výroby a skladování – drobná a 
řemeslná výroba.  
V předmětné lokalitě nebylo požadováno a 
ani uvažováno se změnou stávajícího 
funkčního využití. 
V době vyhodnocování podkladů, terénních 
průzkumů a návrhu funkčních ploch nebyly 
patrné skutečnosti, které by naznačovaly 
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s problematikou dané lokality podrobně neseznámil. 
Tato skutečnost je navíc zřejmá již při zběžné 
rekognoskaci v terénu. Konstatujeme, že naše 
společnost, s přihlédnutím k rozsahu vlastněných 
nemovitostí v této lokalitě, nebyla v rámci přípravy 
územního plánu oslovena ke konzultaci. 
Vzhledem k tomu, že zařazení celého našeho 
oploceného areálu, který tvoří logický celek 
s průmyslovou zónou Synthesia a.s., neodpovídá 
současnému ani plánovanému využití pozemků a 
objektů v této lokalitě, žádáme o přehodnocení a 
zařazení do kategorie ploch se způsobem využití a 
rozvojem využití „výroba a skladování – těžký průmysl 
a energetika“.  
Změnu požadujeme provést ještě k datu 5.1.2010, to je 
v rámci projednávání tohoto návrhu ÚP Rybitví. 
K dvoustrannému jednání jsme připraveni. 

odlišné skutečné funkční využití pozemků p.č. 
30/5, 92/33, 92/14, než jaké bylo navrženo 
v územním plánu (tj. plocha VD – plocha 
výroby a skladování – drobná řemeslná 
výroba a plocha TO – plocha technické 
infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení 
pro nakládání s odpady). 
V námitce jsou však uvedeny ověřitelné 
faktické důkazy, které do značné míry 
naznačují chybné vyhodnocení stávajícího 
stavu a tím i navrhovaných funkčních ploch.  
V případě zapracování námitky by došlo 
k opakování řízení o návrhu, což by mělo za 
následek odložení termínu vydání historicky 
prvního územního plánu obce Rybitví.  
Veřejný zájem na vydání Územního plánu 
Rybitví je významný, neboť tento sleduje 
stabilzaci současného stavu a zároveň hledá 
podmínky  a východiska udržitelného rozvoje 
území (redukce dosavadního prudkého 
hospodářského rozvoje se současným 
posílením ochrany životného prostředí a 
sociální soudržnosti obyvatel) 
Absence územně plánovací dokumentace 
sebou přináší stagnaci a úpadek území, 
nejsou realizovatelné záměry mimo striktně 
vymezené možnosti dané platnou legislativou.  
Váha a význam veřejného zájmu na vydání 
územního plánu Rybitví v tomto případě 
významně převyšuje nad požadavkem 
uplatněným v námitce   
S ohledem na skutečnost, že se však jedná o 
oprávněný požadavek, kterému nebylo možno 
v této fázi vyhovět, bude tento řešen jako 
podnět v rámci nejbližších změn nebo 
aktualizace Územního plánu Rybitví.  
 
Navrhované funkční využití neznemožňuje 
dosavadní způsob využití (např. v souladu 
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s kolaudačním rozhodnutím apod.) 
Synthesia a.s., Semtín č.p. 103, Pardubice 
5.1.2010 
 
Námitka č. 7 

Doplnění příloh k připomínce ze dne 4.1.2010 : 
vyhlášení aktivní zóny  a stoletá voda (platnost 
k 5.1.2010) 
Předkládáme k doložení oprávněnosti naší připomínky, 
záplavové riziko je nulové. 

- vzato na vědomí, jedná se o doplňující 
podklad k námitce vedené pod č. 5 
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11) Vyhodnocení připomínek 
 

V rámci společného jednání, opakovaného společného jednání a řízení o 
návrhu bylo možno, v souladu se zákonem, uplatnit připomínku k projednávané 
dokumentaci. V průběhu společného jednání a opakovaného společného jednání 
uplatnilo několik subjektů, které nemají povahu dotčeného orgánu, připomínku. Tyto 
připomínky jsou rovněž zahrnuty do vyhodnocení. Pro přehlednost  procesu pořízení 
územního plánu jsou zde vyhodnoceny připomínky ze všech výše uvedených etap 
pořízení. 
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Vyhodnocení společného jednání 

Krajský úřad a sousední obce Připomínka Vyhodnocení připomínky 
Krajský úřad, Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice 
- odbor strategického rozvoje kraje 
1.4.2008 
Č.j. KrÚ 7485/2008 OSRK OUP 

Dle Územního plánu velkého územního celku 
Pardubického kraje (ÚP VÚC Pk) prochází řešeným 
územím nadregionální biokoridor K72, který je v tomto 
dokumentu vymezen osou a ochranným pásmem. V 
územním plánu je nutné nadregionální biokoridor K72 
vymezit a zpřesnit. V ÚP VÚC Pk je vymezena územní 
ochrana pro labskou vodní cestu, kterou požadujeme 
vyznačit v územním plánu. 
Upozorňujeme, že dle § 53 odst. 4 stavebního zákona je 
pořizovatel povinen přezkoumat návrh územního piánu 
mimo jiné i z hlediska souladu s cíly a úkoly územního 
plánování a s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcími předpisy. Považujeme za účelné, aby tato 
povinnost byla plněna průběžně a pořizovatel uplatnil své 
připomínky dle § 53 odst. 4 i před úpravou návrhu před 
řízením o jeho vydání. Dle našeho názoru není v souladu 
se stavebním zákonem (upozorňujeme, že výčet nelze 
považovat za úplný) např.: 
- v dokumentaci chybí vyhodnocení vlivů územního plánu 
na udržitelný rozvoj území v rozsahu přílohy č. 5 k 
vyhlášce č. 500/2006 Sb. (toto posouzení se zpracovává 
vždy, když je uplatněn požadavek na zpracování 
posouzení územního plánu na životní prostředí, které je 
součástí dokumentace),  
- ve výkresu základního členění území chybí vyznačení 
hranice zastavitelné plochy Z2, ve které je uloženo 
prověření změn jejího využití územní studií, 
- celá textová část územního plánu bude vydávána 
opatřením obecné povahy a je nutné prověřit, zda jsou v 
textové části uvedeny pouze zásady a pokyny pro 
následné rozhodování v území,  
- do textové části územního plánu nelze převzít textovou 
část generelu ÚSES zpracovaného v roce 1993, 
autorizovaný projektant ÚSES na základě podkladů v 
územním piánu plošně vymezuje jednotlivé prvky a 
stanovuje zásady využití v podrobnosti, kterou územní 

- s ohledem na skutečnost, že se jedná o 
biokoridor s probíhající osou vodní, je tento 
vymezen bez ochranného pásma (v 
souladu s ÚP VÚC Pardubického kraje) 
 
- územní ochrana pro labskou vodní cestu 
bude vymezena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
bude doplněno 
 
 
 
 
- hranice zastavitelné plochy Z2 bude 
upravena 
 
- textová část bude upravena v souladu 
s metodickým doporučením zveřejněným na 
www.uur.cz 
 
- popis prvků ÚSES bude upraven dle 
aktuálního stavu a odpovídající potřebám 
územního plánu 
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plán umožňuje. 
Stanovisko dle § 51 stavebního zákona 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. 

Obec Srnojedy, 530 02  Pardubice 
13.6.2007 

- sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku  

 

Obec Černá u Bohdanče, 533 41 Lázně Bohdaneč 
 

- sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku 

 

Město Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 1, 533 
41 Lázně Bohdaneč 
 

- sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku 

 

Město Pardubice 
1.4.2008 

- Statutární město Pardubice, jako sousední obec obce 
Rybitví, podává připomínky ke změnám „územního 
plánu" obce Rybitví. Nesouhlasíme s navržením lokality 
výstavby spalovny nebezpečných odpadů. 
Tato stavba povede ke zvýšení hlučnosti v oblasti, kde již 
teď je naměřen hluk nad platný limit. Doprava v okolí se 
zvýší a dopravní nehoda auta s nebezpečným odpadem 
může mít velký negativní důsledek obzvláště pro vodní 
zdroje v okolí. Rovněž je nutné připomenout, že v oblasti 
Oplatila je zakázán vjezd vozidel s nákladem, který může 
znečistit vodní zdroje. 
Uvažovaná stavba je na návětrné straně města 
Pardubice a emise tedy poputují převážně k městu 
Pardubice. Spalovnu tohoto typu je nutno dle zákona o 
ovzduší č. 86/2002 Sb. v platném znění považovat za 
zvlášť velký stacionární zdroj znečištění ovzduší a není 
rozhodné vhodné umisťovat tuto stavbu v blízkosti 
velkého města a už vůbec ne na jeho návětrné straně. 
Celková kapacita spalovny je projektována na 20 000 t / 
rok. Provozy v okolí Semtína vyprodukují cca 2500 t, 
Ostatní odpad je potřeba dovážet. Nutno dodat, že 
úroveň znečištění ovzduší je v této oblasti již tak vysoká 
a není proto žádoucí spalovat dovážený odpad právě v 
této oblasti jakékoliv další zdroje emisí na pozadí města 
s častějším výskytem nádorových onemocnění je nutno 
považovat za nepřijatelné a riskantní. Vyslovujeme tedy 

- lokalita bude označena jako přestavbová 
plocha a budou definovány nové funkční a 
prostorové regulativy, které budou 
eliminovat možnost nakládání s odpady 

 128



       ÚP Rybitví  

důrazný nesouhlas s výstavbou spalovny v takovéto 
blízkosti obytné zástavby, kde i minimální další navýšení 
imisních koncentrací způsobených provozem spalovny 
bude znamenat vážné ohrožení obyvatel na zdraví. 
Upozorňujeme také na skutečnost, že v blízkosti 
spalovny se nachází město Lázně Bohdaneč, kam se 
jezdí léčit pacienti z celé CR a přítomnost: takovéhoto 
zdroje znečištění rozhodně poškodí atraktivitu a 
znehodnotí dobrou pověst tohoto lázeňského města. 
Zároveň dojde k nežádoucímu navýšení dopravy na 
příjezdové komunikaci do lázní, které bude mít za 
následek i negativní ovlivnění provozu v samotném 
městě. 
Dalším objektem, kterého se plánovaný záměr přímo 
dotkne, je Léčebna dlouhodobé nemocných V Rybitví, 
pro jejíž pacienty určitě není žádoucí nedaleká 
přítomnost zařízení produkujícího škodlivé emise do 
ovzduší. 
Realizací uvedeného záměru zcela jistě dojde také ke 
snížení hodnoty stavebních pozemku a ceny nemovitosti, 
které se nacházejí na území přilehlých městských 
obvodů a sousedních obcích jako jsou např. Srnojedy. 
Všechny tyto prezentované skutečnosti a argumenty 
technického i netechnického rázu znamenají kategorické 
odmítnutí výběru lokality pro výstavbu spalovny v 
katastru obce Rybitví. 

 
Ostatní subjekty uplatňující připomínky Připomínka Vyhodnocení připomínky 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 
00 Praha 4 
31.3.2008 
Č.j. 4478-ŘSD-08-311 

- Z hlediska stávající trasy silnice I/36 nemáme k návrhu 
ÚP Rybitví připomínky. 
Z hlediska rozvojových záměrů námi sledované silniční 
sítě upozorňujeme (stejně jako ve vyjádření k návrhu 
zadání), že správním územím obce Rybitví je veden 
koridor přeložky silnice I/36. Přeložka silnice I/36 - Lázně 
Bohdaneč je zařazena v závazné části ÚP VÚC 
Pardubického kraje jako veřejně prospěšná stavba pod 
indexem D21, včetně vymezení dotčených katastrálních 
území - Lázně Bohdaneč, Černá u Bohdanče, Rybitví). 
Koridor přeložky I/36 požadujeme územně chránit. 

- subjekt nemá povahu dotčeného orgánu, 
ale s ohledem na podstatu připomínky bude 
tato zohledněna v projednávané 
dokumentaci 
 
 
 
 
 
 
- přeložka silnice I/36 bude v návrhu 
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V závěru roku 2007 zadalo ŘSD ČR zpracování 
vyhledávací studie „Silnice I/36 Lázně Bohdaneč – 
obchvat“, která byla na začátku roku 2008 dokončena a 
odevzdána. Studie prověřila možností vedení přeložky 
silnice I/36 ve variantách v rámci koridoru stabilizovaném 
v ÚP VÚC Pk. V souladu s § 27, odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, 
ze kterého pro ŘSD ČR vyplývá povinnost poskytovat 
údaje ke sledovaným jevům dopravní infrastruktury pro 
potřeby pořizování územně analytických podkladů (ÚAP) 
bezodkladně po jejich vzniku, jsme zaslali dopisem čj.: 
3409-ŘSD-08-311 ze dne 8. února 2008 textovou a 
výkresovou část vyhledávací studie „Silnice I/36 Lázně 
Bohdaneč – obchvat“ (na CD včetně vyplněného 
pasportu údaje o území) příslušnému úřadu územního 
plánovaní ORP - Magistrátu města Pardubic, 
Stavebnímu úřadu a Krajskému úřadu Pardubického 
kraje, Odboru strategického rozvoje. 
K lokalitám Z3, Z4, Z5 - plochy výroby a skladování - 
drobná řemeslná výroba ochranné zeleně nemáme z 
hlediska navrhovaného funkčního využití připomínky. 
Plochy Z3, Z4, Z5 částečně zasahují do koridoru 
přeložky silnice I/36. Koridor požadujeme územně 
chránit. Pro trasu přeložky I/36 byly v rámci koridoru 
zpracovány varianty. Trasa, resp. výsledná varianta 
dosud není stabilizovaná. Proto do doby stabilizace trasy 
na základě územního rozhodnuti požadujeme, aby 
hranice ploch Z3, Z4, Z5 byly upraveny tak, aby 
zastavitelné plochy nezasahovaly do koridoru přeložky. 
U lokality Z2 - bydlení v rodinných domech požadujeme, 
aby plocha nezasahovala do koridoru přeložky silnice 
I/36. Zároveň upozorňujeme, že obytné objekty mohou 
být v budoucnu zasaženy hlukem z dopravy na přeložce 
silnice I/36. Se změnou funkčního využití v lokalitě Z2 
souhlasíme s podmínkou, že v rámci následujícího 
územního a stavebního řízení bude posouzeno toto 
případné zasažení a podle výsledků bude upravena 
hranice zástavby tak, aby obytné objekty byly situovány 
pouze v té části řešeného území, ve které budou splněny 

územního plánu vedena jako koridor v šířce 
zahrnující všechny varianty řešení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- plochy Z3, Z4 a Z5 budou zmenšeny tak, 
aby nezasahovaly do koridoru přeložky 
silnice I/36 
 
 
 
 
 
- plocha Z2 nezasahuje do plochy koridoru 
přeložky silnice I/36, bydlení v této ploše 
bude vedeno jako podmíněně přípustné po 
prokázání splnění hygienických limitů 
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požadované hygienické limity pro obtěžování hlukem z 
dopravy na přeložce I/36 bez realizace protihlukových 
opatření. 
Protihluková opatření v případě nesplnění hlukových 
limitů pro obtěžování hlukem ze silniční dopravy 
nebudou hrazena z prostředků ŘSD ČR. 
Zároveň upozorňujeme, že do lokality Z2 zasahuje trasa 
místní komunikace, která napojuje průmyslovou zónu v 
k.ú. Lázní Bohdaneč na trasu budoucí přeložky silnice 
1/36 a silnici III. třídy č. III/322 25. 
Pro upřesnění zasíláme v příloze výřezy z přehledné 
situace M 1:50 000 a ze situace variant M 1:5 000 z 
vyhledávací studie „Silnice I/36 Lázně Bohdaneč – 
obchvat“. 

 
 
 
 
 
 
- lokalita Z2 bude upravena tak, aby nebyla 
dotčena zmiňovanou přeložkou silnice, tato 
přeložka bude vedena jako plocha územní 
rezervy 
 
  

Správa železniční dopravní cesty s.o., Dlážděná 
1003/7, 110 00 Praha 1 
3.3.2008 
Č.j. 07342/08-OKS 

- Správa železniční dopravní cesty s.o. (SŽDC) se na 
základě dopisu Ministerstva dopravy ČR (MD) čj. 
262/2007-910-UPR/l ze dne 28.6.2007 jako dotčeného 
orgánu státní správy stává účastníkem projednávání 
rozhodujících koncepčních a jiných dokumentů a 
územně plánovacích dokumentací na úrovni krajů a obcí, 
které se bezprostředně dotýkají problematiky železniční 
dopravní cesty. 
Vyjádření SŽDC se zároveň stává podkladem pro 
zpracování koordinovaného stanoviska resortu dopravy, 
vydávané MD, popř. jím pověřeným Centrem dopravního 
výzkumu (CDV). 
Z hlediska koncepce a výhledu železniční dopravní cesty 
a železniční infrastruktury Vám dáváme následující 
stanovisko: 
Řešené katastrální území je situováno mimo stávající i 
výhledové zájmy železniční dopravy, hájené Správou 
železniční dopravní cesty s.o., proto k návrhu územního 
plánu obce nemáme žádných zásadních připomínek. 
Obecně: Pokud by lokality, stavby či záměry v řešeném 
území kolidovaly s obvodem a s ochranným pásmem 
dráhy - vlečky, je třeba postupovat ve smyslu ustanovení 
zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách v platných zněních. 

- subjekt nemá povahu dotčeného orgánu, 
připomínka neobsahuje zásadní informace 
mající vliv na obsah projednávané 
dokumentace  
 

Centrum dopravního výzkumu, Chámova 7, 186 
00 Praha 8 

- K návrhu územního plánu obce Rybitví nemáme 
připomínek 

- subjekt nemá povahu dotčeného orgánu, 
připomínka neobsahuje zásadní informace 
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25.3.2008 
Č.j. UP/0587/07 

Výhledové zájmy námi sledované sítě železniční, silniční, 
letecké a vodná dopravy nejsou dotčeny, ani nám nejsou 
známy žádné výhledové záměry těchto oborů dopravy, 
které by mohly územně plánovací dokumentaci ovlivnit. 

mající vliv na obsah projednávané 
dokumentace  
 

 
 

Vyhodnocení opakovaného společného jednání 
Krajský úřad a sousední obce Připomínka Vyhodnocení připomínky 
Krajský úřad, Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice 
- odbor strategického rozvoje kraje 
1. 7. 2009 
Č.j.KrÚ 25600/2009 OSRK OUP 

- Dle Územního plánu velkého územního celku 
Pardubického kraje (ÚP VÚC Pk) prochází řešeným 
územním nadregionální biokoridor K 72, který je 
v územním plánu vymezen. V ÚP VÚC Pk je vymezena 
územní ochrana pro labskou vodní cestu, kterou 
požadujeme vyznačit v územním plánu. V textové části 
odůvodnění je uvedeno, že z ÚP VÚC Pk byly převzaty 
do územního plánu hlavní trasy inženýrských sítí. 
Konstatujeme, že dle ÚP VÚC Pk prochází řešeným 
územím veřejně prospěšná stavba K9 – napojení obcí 
severně od Pardubic na ČOV Pardubice (Rybitví, Lázně 
Bohdaneč, Semtín, Hrádek u Pardubic, Pohránov, 
Stéblová, Horbice, Srch, Opatovice nad Labem). 
Požadujeme prověřit vymezení této veřejně prospěšné 
stavby v Územním plánu Rybitví. 
- Stanovisko dle § 51 stavebního zákona V8m 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.  

- vzato na vědomí 
 
 
- Labská vodní cesta bude doplněna 
v souladu s ÚP VÚC Pardubického kraje 
 
 
- kanalizace K9 vedená v ÚP VÚC 
Pardubického kraje jako VPS bude, 
vzhledem absenci bližší specifikace 
záměru, řešena jen jako koncepční 
záležitost a nebude zařazena mezi VPS 

Obec Srnojedy, 530 02  Pardubice 
 

- Sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku.  

 

Obec Černá u Bohdanče, 533 41 Lázně Bohdaneč 
 

- Sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku. 

 

Město Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 1, 533 
41 Lázně Bohdaneč 
 

- Sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku. 

 

Město Pardubice - Sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku. 
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Vyhodnocení řízení o návrhu 
Správci sítí a instituce Připomínka Vyhodnocení připomínky 
Agentura ochrany přírody a krajiny, středisko 
Pardubice, Jiráskova 1665, 530 03 Pardubice 

- organizace neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku 

 

Centrum dopravního výzkumu Brno, divize Praha, 
Thámova 7, 186 00 Praha 8 

- organizace neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku 

 

Čepro a.s., odd. pasport nemovitostí a evidence 
pozemků, Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7 
 

- organizace neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku 

 

Česká geologická společnost GEOFOND, Kostelní 
26, 170 00 Praha 7 
6.11.2009 – elektronicky 
 
Připomínka č. 1 

- dne 4.11.2009 jsme obdrželi oznámení o zahájení 
řízení o územním plánu obce Rybitví. K tomuto ÚP 
sdělujeme, že naše vyjádření č.j. 333/V-530-2007 ze dne 
1.6.2007 zůstává v platnosti 

- vzato na vědomí, vyjádření č.j. 333/V-530-
2007 ze dne 1.6.2007 neobsahuje žádné 
požadavky na úpravu, opravu či doplnění 
dokumentace  

České dráhy, a.s., GŘ, Odbor investiční., nábřeží 
L. Svobody 12, 110 15 Praha 1 

- organizace neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku 

 

České dráhy a.s., Správa dopr. cesty Pardubice, 
nám. Jana Pernera 217, 530 31 Pardubice 

- organizace neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku 

 

České radiokomunikace a.s., U Nákladového 
nádražní 3144, 130 00 Praha 3 

- organizace neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku 

 

Český telekomunikační úřad, odbor pro 
východočeskou oblast, Velké nám. 1, 500 03 
Hradec Králové 

- organizace neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku 

 

ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 19, P.O. BOX 
03 Plzeň, 303 03 Plzeň 
7.12.2009 
Č.j. Di/14-09 
 
Připomínka č. 2 

- K návrhu územního plánu obce Rybitví nemáme 
zásadních připomínek. 
Upozorňujeme, že v hlavním výkrese chybí zákres 
navrhované trafostanice pro lokalitu Z2 a je zaměněn 
popis stávajících trafostanic TS 934 a T 935 (TS 934 je u 
obecního úřadu). 
Informace o stávajícím stavu zařízení distribuční 
soustavy vvn, vn a nn v řešené oblasti poskytne ČEZ 
Distribuce, a.s., oddělení Dokumentace sítí Benešov – 
pracoviště Pardubice. 
Upozorňujeme, že návrh ÚP musí respektovat stávající i 
výhledová zařízení pro rozvod elektrické energie  včetně 
jejich ochranných pásem dle §46 a §98 zákona č. 
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Případné přeložky stávajících energetických zařízení 
budou řešeny v souladu s §47 zákona č. 458/2000 Sb., 

 
 
- chybějící zákres navrhované trafostanice 
pro lokalitu Z2 nemá přímý negativní dopad 
na její případné umístění, neboť v textové 
části územního plánu je popsán způsob 
zásobování el. energií lokality Z2. Tento 
požadavek bude zapracován v rámci první 
změny územního plánu nebo jeho 
aktualizaci. 
- záměna popisu stávajících trafostanic  TS 
934 a T 935 nemá negativní dopad na 
rozhodování v území a tento nedostatek 
bude napraven v rámci první změny 
územního plánu nebo jeho aktualizaci.. 
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v platném znění. Způsob a rozsah přeložení je nutno. 
projednat. s ČEZ Distribuce, a.s.  
Toto vyjádření platí i za ČEZ Distribuce a.s., Poskytování 
sítí – regionální pracoviště Pardubice 

Explosia a. s., Semtín 107, 530 50 Pardubice – 
Semtín 
2.12.2009 
Č.j. 6800/239/09/Po 
 
Připomínka č. 3 

- areál Explosia a.s., který se rozkládá v těsném 
sousedství obce Rybitví na přilehlých katastrálních 
územích Semtín, Lázně Bohdaneč a Hrádek u Pardubic. 
Má stanovena bezpečnostní pásma, která jsou jíž nyní 
vyznačena v platném Územním plánu města Pardubice. 
Hranice těchto pásem, tj. stupně č. 4. a č. 5. mohou 
svým rozsahem částečně ovlivnit způsob využití území 
mezi průmyslovým areálem Explosia a.s. (jako součást 
celé průmyslové lokality „Synthesia, UMA, Explosia) a 
obcí Rybitví. Všechny stavby umístěné v těchto 
bezpečnostních pásmech pak musí být realizovány 
v souladu s příslušnými ustanovením vyhlášek ČBÚ 
(vyhl. Č. 102/1994 Sb., vyhl. 76/1996 Sb. a 99/1995 Sb.). 
Z tohoto důvodu považujeme za nutné tuto skutečnost 
zdůraznit a správně vyznačit jak v grafickém zobrazení 
tak i v legendě výkresů  ÚP Rybitví. 
Průběh křivky pro 4 pásmo je patrný především 
z Koordinačního výkresu ÚP Rybitví B2.1. V legendě pro 
jednotlivé výkresy v grafické části ÚP požadujeme 
pásmo označit jako : „Bezpečnostní pásmo závodu 
Explosia v Semtíně – hranice 4. pásma“ a nesouhlasíme 
s nyní uváděným popisem pouze jako „hranice 4. 
bezpečnostního pásma“ 
Pro zamezení v budoucnu možného zpochybňování 
tohoto označení požadujeme, po konzultaci s odborem 
Dispečink a havarijně bezpečnostní služby Synthesia 
a.s., opravit i následující:  
- „zóna vnějšího havarijního plánu podniku Synthesia 
a.s.“ opravit na „zóna vnějšího havarijního plánování 
Pardubického kraje“ 
- „zóna havarijního plánu – Explosia a.s.“ opravit na 
„zóna havarijního plánu Synthesia a.s. a Explosia a.s.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- textová část odůvodnění a koordinační 
výkres je upraven dle aktuálního požadavku 
uplatněného ve stanovisku dotčeného 
orgánu a připomínce společnosti Explosia 
a.s., textace odůvodnění před veřejným 
projednáním byla s dotčeným orgánem 
dohodnuta písemnou dohodou ze dne 
23.9.2009 
 
 
 
- textová část odůvodnění a koordinační 
výkres je upraven dle požadavku 
uplatněného v připomínce společnosti 
Exposia a.s. 
 

International Power Opatovice a.s., Opatovice n/L, 
532 13 Pardubice 

- organizace neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku 

 

Lesy ČR s.p., Lesní správa Choceň, Pernerova - organizace neuplatnila v zákonné lhůtě svoji  
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75,  565 01 Choceň 
 

připomínku 

MERO ČR, Veltrubská 748, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou 

- organizace neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku 

 

Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého  951, 500 03 
Hradec Králové  
13.11.2009 
Č.j.  PVZ/09/29753/Fr/0 
 
Připomínka č. 4 

- k návrhu zadání jsme se vyjádřili dopisem č.j. 
PVZ/07/18053/Ši/0 ze dne 10.7.2007, naše vyjádření 
zůstává v platnosti.  
K navrhovaným rozvojovým lokalitám nemáme 
zásadních připomínek, navrhované lokality leží mimo 
záplavové území toku Labe.  
Realizaci nové zástavby podmiňujeme řádným 
odkanalizováním v souladu s §5 zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 
V území určeném k zástavbě je třeba zabezpečit, aby 
odtokové poměry z povrhu urbanizovaného území 
zůstaly srovnatelné se stavem před výstavbou, tj. aby 
nemohlo docházet ke zhoršování odtokových poměrů. 
Platnost vyjádření k návrhu územně plánovací 
dokumentace je stanoveno na 2 roky od data jeho 
vydání, pokud během této doby nebude využito ke 
schválení Návrhu územního plánu obce Rybitví. 

 
 
 
 - vzato na vědomí, jedná se o konstatování 
stávajícího stavu 
 
- vzato na vědomí, územní plán řeší 
koncepci odkanalizování, detailní řešení 
bude předmětem navazujících dokumentací 
- eliminaci zhoršování odtokových poměrů 
z urbanizovaného území řeší územní plán 
stanovením max. koeficientů zastavění, 
detailní řešení bude předmětem 
navazujících dokumentací 
 

Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Chrudim, 
Poděbradova 909, 537 01 Chrudim 

- organizace neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12,  
       140 00 Praha 4 

- organizace neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, 
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 
30.11.2009 
Č.j. 11410/38020/41/Čž/2009 
 
Připomínka č. 5 

- Z hlediska stávající sítě sinic I. třídy nemáme 
k projednání návrhu zadání ÚP Rybitví zásadních 
připomínek. Řešeným územím v této době prochází 
stávající silnice I. třídy č. 36. Z tohoto důvodu 
požadujeme respektovat stávající trasu včetně 
ochranného pásma dle § 30 zákona č. 13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích. Případné lokality obytné 
zástavby požadujeme řešit tak, aby nemohly být 
negativně ovlivněny účinky dopravy, případná opatření 
k eliminaci těchto vlivů řešit v rámci venkovské obytné 
výstavby (protihlukové stěny, oplocení, atd.). 
Z hlediska rozvoje a koncepce sítě silnic I. třídy, je nutné 
si vyžádat stanovisko ŘSD ČR, oddělení výstavby a ÚP, 
Čerčanská 2023/12, 145 00 Praha 4, které je 

- vzato na vědomí, regulativy územního 
plánu stanovují specifické podmínky pro 
využití lokality Z1 a Z2 (plochy bydlení 
v rodinných domech – městské a 
příměstské), využití lokalit pro bydlení je 
podmíněno prokázáním dodržení 
hygienických limitů hluku z plánované 
přeložky komunikace I/36 
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kompetentní v této záležitosti vydávat stanoviska.  
Správa železniční dopravní cesty, s.o., odbor 
koncepce a strategie, Prvního pluku 367/5, 186 00 
Praha 8 – Karlín 
22.12.2009 
Č.j. 65329/09-OKS 
 
Připomínka č. 6 

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
(SŽDC) se na základě dopisu Ministerstva dopravy ČR 
(MD) č.j. 262/2007-910-UPR/1 ze dne 28.6.2007 jako 
dotčeného orgánu státní správy stává účastníkem 
projednávání rozhodujících koncepčních a jiných 
dokumentů a územně plánovacích dokumentací na 
úrovni krajů a obcí, které se bezprostředně dotýkají 
problematiky železniční dopravní cesty. 
Z hlediska koncepce a výhledu železniční dopravní cesty 
a železniční infrastruktury Vám dáváme následující 
stanovisko : 
V řešeném katastrálním území Rybitví se nachází 
vlečkový areál Synthesia. Upozorňujeme na nutnost 
respektovat ochranné pásmo vlečky. 
Jinak k návrhu územního plánu Rybitví nemáme 
připomínky.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- požadavek na respektování ochranného 
pásma vlečky je doplněn do textové části 
odůvodnění 

Státní plavební správa Praha, Jankovcova 4, 170 
04 Praha 7 

- organizace neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku 

 

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS  Pce., 
Masarykovo náměstí  2655, 531 84 Pardubice 

- organizace neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku 

 

Úřad pro civilní letectví ČR, letiště Ruzyně, 160 08 
Praha 6  

- organizace neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku 

 

VČP Net, s. r. o., Pražská 702, 500 04 Hradec 
Králové 4 
4.12.2009 
Č.j. 319/09/234 
 
Připomínka č. 7 

- Obec Rybitví je plynofikována STL a NTL plynovodem 
z regulační stanice. Tato plynárenská zařízení, včetně 
jejich příslušenství, jsou součástí distribuční soustavy 
plynu. V územním plánu požadujeme:  
respektovat stávající plynárenská zařízení včetně jejich 
ochranných a bezpečnostních pásem v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
energetickým zákonem.  
Textová část návrhu územního plánu Rybitví na str. 15, 
bod 4.5 je plně v souladu s koncepcí VČP Net, s.r.o.  
Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí dat o našem 
zařízení jsou Vám k dispozici na mailové adrese : 
gis.data@nve.cz. 
Při respektování uvedených podmínek s návrhem zadání 
změny územního plánu souhlasíme. 

- vzato na vědomí, neobsahuje žádné 
konkrétní požadavky na úpravu nebo 
doplnění 

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého - organizace neuplatnila v zákonné lhůtě svoji  
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2014, 530 02 Pardubice 2 připomínku 
Zemědělská vodohospodářská správa, Boženy 
Němcové 231, 530 02 Pardubice 

- organizace neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku 

 

Městský úřad Lázně Bohdaneč,  Stavební úřad, 
Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč 

- organizace neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku 

 

 
Krajský úřad a sousední obce Připomínka Vyhodnocení připomínky 
Město Lázně Bohdaneč, 533 41 Lázně Bohdaneč - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku  
Obec Černá u Bohdanče, 533 41 Lázně Bohdaneč - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku  
Obec Srnojedy, 530 02 Pardubice 
5.1.2010 
 
Připomínka č. 8 

- vzhledem k tomu, že obytná zástavba na katastru obce 
Srnojedy i na k.ú. Lány nad Důlku je cca 400m od ret. 
nádrže požadujeme, aby funkční plocha TO – plocha 
technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení 
pro nakládání s odpady západně od spalovny a severně 
od toku řeky Labe na ppč. 720/1 k.ú. Rybitví byla ve 
výhledu zmenšena tak, aby byl eliminován negativní vliv 
této retenční nádrže na životní prostředí, kdy není 
vyřešen únik škodlivin do ovzduší. A toto ukládání 
veškerých odpadních vod z chem. průmyslu před 
vyčištěním se nijak neřeší. 

- návrh řešení funkčního uspořádání byl 
s dotčenými orgány a sousedními obcemi 
projednáván již ve společném, resp. 
opakovaném společném jednání. Návrh 
řešení pro veřejné projednání v této lokalitě 
nebyl oproti společnému resp. 
opakovanému společnému jednání dotčen 
jakýmikoliv úpravami. Obec Srnojedy 
neuplatnila v zákonné lhůtě v rámci 
společného, resp. opakovaného společného 
jednání připomínku. Retenční nádrž je 
v současnosti funkčně propojena s čistírnou 
odpadních vod a je využívána 
k homogenizaci, akumulaci a vyrovnání 
koncentračních výkyvů odpadních vod 
průmyslového areálu. 
Případné zapracování připomínky do 
návrhu územního plánu by mělo za 
následek opakování společného jednání, 
neboť požadovanou úpravou by mohlo dojít 
k zásahu do zájmů většího počtu dotčených 
orgánů jakožto i vlastníků pozemků. 
Zároveň před případným zapracováním 
požadavku by bylo nutno zpracovat 
posouzení reálnosti možných 
technologických a technických opatření 
vedoucích, i ve vztahu k provozu ČOV, ke 
zmenšení rozlohy předmětné plochy, (což 
ve svém vyjádření dokládá KrÚ 
Pardubického kraje, odbor životního 
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prostředí a zemědělství ze dne 31.3.2010). 
Řešení územního plánu respektuje v tomto 
případě stávající stav bez možnosti 
jakéhokoliv rozšíření plochy TO s tím, že 
v souladu s navrženými regulativy je možno 
provést částečnou nebo úplnou rekultivaci 
předmětné plochy bez nutnosti změny 
územního plánu 
S ohledem na výše uvedené není 
připomínka zapracována do návrhu 
územního plánu, ve smyslu zmenšení 
retenční nádrže 

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 
530 21 Pardubice  

- obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku  

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor 
strategického rozvoje kraje, Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice 

- úřad neuplatnil v zákonné lhůtě svoji připomínku  

 
Ostatní subjekty uplatňující připomínku Připomínka Vyhodnocení připomínky 
Jiří Musil, Občanské sdružení STOP spalovně 
v Rybitví, Češkova 1299, Pardubice 
5.1.2010 
 
Připomínka č. 9 

Občanské sdružení STOP spalovně v Rybitví se sídlem 
Pardubice, Češkova 1299 : 
1. na str. 10 textové části nahradit „P1 – přestavbová 
plocha „spalovna“ na „Z7 – zastavitelná plocha bývalé 
spalovny“ 
2. str. 10 textové části vypustit poslední odrážku „nutno 
respektovat ….“ A nahradit textem : „plocha není určena 
funkci pro nakládání s odpady.“ 
3. str. 43: 2. věta : výjimku představuje plocha „Z7-
zastavitelná plocha bývalé spalovny.“Tato plocha není 
určena funkci pro nakládání s odpady. 
4. upravit poté grafickou část. 

Předmětnou lokalitu P1 řešenou 
v připomínce je nutné specifikovat 
významově jako plochu přestavbovou, 
nikoliv jako plochu rozvojovou a to z důvodu 
již existujících staveb v daném území. 
Součástí lokality jsou technologické objekty 
ČOV . S ohledem na zajištění plné 
funkčnosti čistírny odpadních vod 
nadmístního významu není tedy možné 
zamezit jakémukoliv nakládání. 

Ing. Jan Linhart, OS – Zelená pro Pardubicko, 
Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice 
5.1.2010 
 
Připomínka č. 10 

Str. 10 – P1 – nahradit přestavbová plocha „spalovna“ 
slovy – Z7 – zastavitelná plocha bývalé spalovny 
- připomínáme, že není eliminován negativní dopad na 
životní prostředí u retenční nádrže Lhotka – požadujeme 
zmenšení plochy a zařazení plchy do přestavbového 
území. 
Str. 10 – nahradit poslední odrážku – nutno respektovat 
…….textem plocha není určena pro fci (likvidaci) 

Předmětnou lokalitu P1 řešenou 
v připomínce je nutné specifikovat 
významově jako plochu přestavbovou, 
nikoliv jako plochu rozvojovou a to z důvodu 
již existujících staveb v daném území. 
Součástí lokality jsou technologické objekty 
ČOV . S ohledem na zajištění plné 
funkčnosti čistírny odpadních vod 
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nakládání s odpady. nadmístního významu není tedy možné 
zamezit jakémukoliv nakládání. 
 
Požadavek na eliminování negativního 
dopadu retenční nádrže Lhotka na životní 
prostředí není v současné době reálný. 
Retenční nádrž je v současnosti funkčně 
propojena s čistírnou odpadních vod a je 
využívána k homogenizaci, akumulaci a 
vyrovnání koncentračních výkyvů 
odpadních vod průmyslového areálu. 
Před případným zapracováním požadavku 
by bylo nutno zpracovat posouzení reálnosti 
možných technologických a technických 
opatření vedoucích, i ve vztahu k provozu 
ČOV, ke zmenšení rozlohy předmětné 
plochy, (což ve svém vyjádření dokládá KrÚ 
Pardubického kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství ze dne 31.3.2010). 
Řešení územního plánu respektuje v tomto 
případě stávající stav bez možnosti 
jakéhokoliv rozšíření plochy TO s tím, že 
v souladu s navrženými regulativy je možno 
provést částečnou nebo úplnou rekultivaci 
předmětné plochy bez nutnosti změny 
územního plánu 
S ohledem na výše uvedené není 
připomínka zapracována do návrhu 
územního plánu, ve smyslu zmenšení 
retenční nádrže 
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12) Shrnutí 
 
 

Předložená dokumentace je první územně plánovací dokumentací obce v její 
historii. Význam tohoto územního plánu spočívá ve vyjádření hlavních směrů a 
regulativů dalšího rozvoje obce, v minulém období nad běžnou míru zatížené expanzí 
rozsáhlých průmyslových ploch. Prostředí není, z hlediska dalšího vývoje obce, zcela 
stabilizované. Trpí řadou dosud nevyřešených problémů, zejména v oblasti kvality 
životního prostředí a podmínek pro bydlení, obec současně řeší nové požadavky na 
lokalizaci významných investic ovlivňujících hlavní funkce v území a kvalitu prostředí. 
Cílem územního plánu je zde především hledání podmínek udržitelného rozvoje 
území, tj. redukce dosavadního prudkého hospodářského rozvoje se současným 
posílením ochrany životného prostředí a sociální soudržnosti obyvatel. 

Ze stanovisek dotčených orgánů k návrhu územního plánu obce vyplývá 
zvýšená potřeba ochrany prostředí a obyvatel v území. Stanovisky je požadováno 
omezení aktivit, které mohou vyvolat vyšší zatížení prostředí dopravou a preferovat 
aktivity vylučující ohrožení životního prostředí a zdraví, zejména emisemi 
vypouštěnými do ovzduší, hlučností a nakládání s odpady. Z těchto důvodů je 
nezbytné pečlivě zvažovat budoucí záměry, které by mohly, zejména v jejich 
kombinaci, nadměrně zatěžovat okolí. Tato stanoviska vyjadřují nejistotu v hodnocení 
důsledků dalšího jednostranného vývoje území obce.  

Územní plán řeší tuto situaci odpovědně, s důrazem na předcházení rizikům 
v území, vhodnou regulací funkčního využití ploch a novou organizací území. Shodně 
s tímto návrhem se domníváme, že rozhodnutí o dalším navýšení zátěží v území je 
v těchto podmínkách třeba odložit po vyhodnocení trendů ve změnách kvality 
životního prostředí v delším časovém období a po stabilizaci funkcí v území. První 
vyhodnocení je možné provést v souladu se stavebním zákonem při aktualizaci 
územního plánu v roce 2014. Provádění zásadních změn ve využití ploch je do této 
doby rizikové. Z těchto důvodů pokládáme opatření navržená v územním plánu za 
odůvodněná, sledující požadavek na udržitelný rozvoj území. 

 
 

C - Poučení  
 
  

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