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I. ÚZEMNÍ PLÁN ŽIVANICE
1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Zastavěné území obce bylo v územním plánu vymezeno projektantem v souladu se zák. č.
183/2006 Sb. na základě mapy katastru nemovitostí s upřesněním podle průzkumů v terénu a
aktualizací v době finalizace Návrhu ÚP (03/2015). Hranice zastavěného území je zakreslena
v grafické části dokumentace (Hlavní výkres, Výkres základního členění území).

2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A
ROZVOJE JEHO HODNOT
2.1 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE
Základní principy koncepce územního plánu budou směřovat k vyváženému hospodářskému
a sociálnímu rozvoji obce při důsledném respektování územních podmínek v řešeném území zejména z hlediska zachování příznivého životního prostředí a krajinářských hodnot.
Základní principy územního rozvoje obce:
•

vytvářet předpoklady pro adekvátní rozvoj celého administrativního území obce vzhledem k její
populační základně a hierarchii v systému osídlení;

•

chránit a rozvíjet stávající urbanistické, historické a kulturně-civilizační hodnoty (kulturní památky,
památky místního významu, archeologické dědictví apod.);

•

udržet, příp. vhodně posílit význam obce v rámci Mikroregionu Bohdanečsko - zejména pak ve
sféře sportovně-rekreačních aktivit a cestovního ruchu (cykloturistika, agroturistika apod.);

•

iniciovat kvalitativní zlepšování života v obci - vymezením rozvojových lokalit umožňujících
přiměřený rozvoj obytné výstavby a dalších souvisejících funkcí, pro uchování pestré ekonomické
základny a s ní spjatých pracovních příležitostí;

•

umožnit doplnění a kvalitativní rozvoj technické infrastruktury, občanského vybavení, veřejných
prostranství a ploch zeleně, to vše ve snaze o zlepšování životních podmínek a kvality životního
prostředí v obci;

•

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

•

eliminovat nežádoucí funkce a činnosti v území - zejména tam, kde ohrožují či znehodnocují
obytnou a rekreační funkci, popř. chráněné hodnoty v území;

•

vytvářet předpoklady pro nové využití opuštěných či neadekvátně využívaných objektů a ploch;

•

prostorově umožnit dostatečnou protipovodňovou i protierozní ochranu území;

•

rozvoj obce umožnit mimo záplavové území, v záplavovém území ÚP navrhuje pouze
cyklostezku, která je převážně vedena po stávajících plochách dopravní infrastruktury - DS, a
sportoviště s přírodním povrchem v navrhované lokalitě Z5. Tyto stavby jsou umožněny s ohledem
na minimální škody a odtokové poměry při možné záplavě tohoto území;

•

chránit přírodně cenné složky území, zemědělský a lesní půdní fond; vytvářet podmínky pro
uchování tradičního krajinného rázu a celkové zkvalitňování extravilánové složky území;
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•

posilovat ekostabilizační funkci krajinného zázemí obce (vč. vymezení ÚSES a příp. interakčních
prvků), vytvářet předpoklady pro uchování původního krajinného rázu; hledat citlivé formy
hospodářského a rekreačního využívání území (vč. volné krajiny), které jsou v souladu
s uchováním přírodních a kulturně-historických hodnot;

•

zachovat a rozvíjet prostorovou a funkční svébytnost místní části Dědek;

•

v zastavěném území a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro ochranu a rozvoj ploch veřejné
zeleně a veřejných prostranství;

•

v souladu s ochranou příslušných hodnot zlepšit rekreační využitelnost přírodního zázemí obce,
prostupnost krajiny apod.;

•

vytvářet předpoklady pro posilování identifikace obyvatel s obcí a upevnění společenských vazeb;

2.2 OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ
Celé území obce je nutno rozvíjet s ohledem na ochranu a rozvoj jeho hodnot, tj. při
respektování urbanistických, architektonických, kulturně-historických a přírodních kvalit řešeného
území. Umisťování jednotlivých staveb je nutno podřídit prostředí, do kterého budou vsazovány, tj.
musí mít přiměřené architektonické, prostorové a objemové parametry, účinky jejich provozu pak
nesmí narušovat hodnoty okolního prostředí. Kromě hodnot chráněných právními předpisy a
rozhodnutími příslušných orgánů je územním plánem stanovena nutnost ochrany a rozvoje
následujících hodnot:
Hodnoty urbanistické, architektonické a kulturně-historické
Kromě respektování kulturních památek, registrovaných v Ústředním seznamu kulturních
památek České republiky, je územním plánem navrhována ochrana následujících hodnot:
dochovaná urbanistická struktura obce jako celku i jednotlivých sídelních částí s nutností
respektovat historicky založený půdorysný typ (návesní - Živanice, návesní „ulicovka“ - Nerad,
uliční v místní části Děděk), urbanizační osy a jádra osídlení vč. souvisejících veřejných
prostranství (s cílem ho již podstatněji nezahušťovat nově včleňovanou zástavbou a nenarušit ho
necitlivými přestavbami či přístavbami stávajících objektů);
památky místního významu, které nejsou registrovány v Ústředním seznamu kulturních památek
České republiky, ale tvoří nedílnou součást zdejšího hmotného kulturně-historického dědictví a
některé z nich plní i funkci pozitivních lokálních stavebních dominant. Jedná se např. o:
•

Barokní brána z poloviny 19. století u čp. 193 v Živanicích;

•

Budova ZŠ z roku 1877;

•

Kamenný kříž umučení Krista v centru obce Živanice;

•

Památník padlým obětem I.světové války 1914-1918 v centru obce Živanice;

•

Zvonice a kamenný kříž v místní části Nerad;

•

Kamenný kříž v místní části Dědek;

•

Hasičská zbrojnice v místní části Dědek;

ochrana řešeného území jako území s archeologickými nálezy (ÚAN);
Hodnoty přírodní a krajinné
Obec nezasahuje do žádného CHKO. Do řešeného území nezasahuje žádná z lokalit
soustavy NATURA 2000 - ptačí oblast či evropsky významná lokalita (EVL).
Kromě respektování hodnot chráněných zákonem (Přírodní památka PP č.721 Labiště pod
Opočinkem včetně ochranného pásma, OP II. stupně přírodních léčivých zdrojů - peloidů lázeňského
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místa Lázně Bohdaneč, OP pozorovacích vrtů), je územním plánem navrhována ochrana
následujících hodnot:
•

prvky systému ekologické stability (nadregionální biokoridor K 72 a jeho ochranná zóna,
lokální biocentra a biokoridory - LBC, LBK) a důležité interakční prvky;

•

plochy vymezené v územním plánu jako Plochy přírodní - NP a Plochy smíšené
nezastavěného území - NS (NSpz);

•

významné prvky sídelní zeleně (parková zeleň na veřejných prostranstvích, uliční stromořadí,
aleje podél silnic, významná solitérní zeleň);

•

urbanistická a krajinářská funkce vodních toků;

Hodnoty přírodně-civilizační a civilizační
•

prostupnost krajiny - stávající cestní síť v krajině, propojení zástavby s přírodním zázemím;

•

cyklotrasa č. 4041 Lázně Bohdaneč - Černá u Bohdanče - Živanice - Mělice - Bezděkov Jezbořice o délce cca 22 km;

•

občanské vybavení veřejného charakteru;

•

vybavenost technickou infrastrukturou;

•

obslužnost hromadnou autobusovou dopravou vč. autobusových zastávek;

•

prvky meliorační soustavy (investice do půdy, hlavní odvodňovací zařízení);

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ
ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU
SÍDELNÍ ZELENĚ
3.1 URBANISTICKÁ KONCEPCE
3.1.1 Urbanistická koncepce
Stanovená urbanistická koncepce obce vychází z charakteristik území v odůvodnění ÚP a
kromě výše uvedených odráží i následující zásady:
•

umožnit populační a celkový sociálně-ekonomický rozvoj obce při zohlednění dlouhodobého
demografického vývoje, reálných kapacit a přirozených rozvojových limitů obce;

•

respektovat historická jádra Živanic, Neradu i Dědku - přirozené centrum;

•

vlastní Živanice jsou převážně stabilizované, v jižní části jsou doplněny proluky pro rozvoj bydlení
a plocha zahradnictví určená k přestavbě;

•

Živanice svoji polohou mají velmi omezené rozvojové plochy (v jižní části je zemědělská krajina se
záplavovým územím, z jihovýchodní strany do obce zasahuje bezpečnostní pásmo VTL
plynovodu, z východní strany přiléhá k zastavěnému území lesní komplex, ze severní strany je
obec omezena zemědělským areálem), jedinou možností rozvoje území je směrem
severozápadně od Živanic směrem k Neradu;

•

mezi Živanicemi a Neradem je vymezena velká zastavitelná plocha jako těžiště budoucího
rozvoje, která tyto doposud dvě zastavěná území spojí v jeden celek (vč. dopravního propojení) na takto specifické území je nutné zpracovat územní studii, která zajistí kvalitní komplexní řešení
s výraznými prvky veřejných prostranství;

•

s ohledem na velikost zastavitelné plochy mezi Živanicemi a Neradem není žádoucí rozvoj jižně a
západně od Neradu;
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•

v místní části Dědek je rozvoj umožněn v rámci zastavěného území, se zachováním ulicového
typu zástavby, rozvojové plochy (s ohledem na hranici řešeného území a na lesní plochy) nejsou
navrženy;

•

v jižní části řešeného území, vymezené hranicí zastavěného území Živanic a hranicí řešeného
území, chránit zemědělskou funkci s funkcí přírodní s přiměřenou možností rekreačního využívání
krajiny bez negativních vlivů (pěší trasy, cyklostezky);

•

zastavitelné plochy navazovat na stávající urbanistickou strukturu obce, nevytvářet samoty;

•

Živanice mají velký potenciál ve sportu a rekreaci, který územní plán rozvíjí. Sport a rekreace se
rozvíjí v severní a jižní části ř.ú. V severní části je multifunkční sportovní areál TJ Sokol, který ÚP
umožňuje rozšířit a na tuto rozvojovou plochu navazuje navrhovaná plocha změny v krajině
nezastavitelná - RX, která umožní rekreaci s přírodním charakterem. V jižní části je navržena
plocha pro sport a rekreaci v návaznosti na stávající rybník a navrhovanou pobytovou louku.
Z těchto míst jsou vedeny dvě trasy cyklostezek vedené na jih od obce volnou krajinou směrem
k Mělickému rybníku;

•

vytvářet podmínky pro zlepšení pracovních příležitostí v obci (v plochách BV je umožněna funkce
nerušící výrobní činnost, penziony apod.)

•

respektovat přírodní podmínky vč. souvisejících hodnot a limitů;

•

respektovat a chránit stávající veřejnou zeleň a posilovat veřejnou zeleň v rámci zastavitelných
ploch;

•

umožnit doplnění a zkvalitnění technické infrastruktury;

•

zabezpečit územní ochranu přírodního léčivého zdroje, pozorovacího vrtu;

•

stanovit koncepci řešení krajiny, která je obsažena v kap. 5.1 řešení územního plánu;

3.1.2 Plochy s rozdílným způsobem využití
Součástí urbanistické koncepce je vymezení následujících ploch s rozdílným způsobem
využití, jejichž hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití je stanoveno v kap. 6 ÚP.
Konkrétní podmínky pro využití jednotlivých zastavitelných ploch jsou pak doplněny v kap. 3.3 a 3.4.
ÚP:
Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské - BV
jsou vymezeny jako stabilizované, zastavitelné a přestavbové plochy pro bydlení venkovského
typu, včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím, kde může být integrováno i
občanské vybavení lokálního významu a nerušící výrobní činnosti. Zastavitelné plochy BV
jsou situovány v návaznosti na plochy stabilizované, zejména v okrajových polohách a
prolukách (Z1, Z2, Z3, Z4, Z9, Z11). Přestavbová plocha P1 navazuje na zastavitelnou plochu
Z9 a stabilizované plochy bydlení;
Plochy bydlení - v bytových domech - BH
stabilizovaná plocha bydlení (jediná lokalita BH v centru obce);
Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura - OV
stabilizované plochy (zahrnující základní a mateřskou školu, víceúčelový objekt OÚ, hasičské
zbrojnice v Živanicích, Neradu a Dědku);
Plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední - OM
plochy komerční vybavenosti sloužící např. pro administrativu, obchodní prodej, ubytování,
stravování, služby; v obci byly stabilizované plochy OM samostatně vymezeny; ostatní drobné
služby nevýrobního i výrobního charakteru byly včleněny jako funkce přípustná či podmíněně
přípustná do jiných funkčních ploch;
Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - OS
vymezena stabilizovaná plocha víceúčelového sportovního areálu TJ Sokol Živanice v centru
obce a 1 navazující zastavitelná plocha rozšiřující stávající areál (Z6) a dále zastavitelná
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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plocha (Z5) podporující rekreaci a sport v jižní části obce navazující na vodní plochu a na v
ÚP navrhované cyklostezky v krajině;
Plochy občanského vybavení - hřbitovy - OH
plocha stávajícího hřbitova je stabilizována;
Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba - VZ
stabilizovaná plocha pro výrobu zemědělskou, skladování a přidružené drobné výroby je
situována na severu zastavěného území; stávající areál nefunkčního zahradnictví v západní
části vlastních Živanic je v ÚP navržen jako přestavbová plocha - navržená funkce BV;
Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RI
stabilizované plochy rodinné rekreace jsou vymezeny na malé lokalitě ve východní části
Živanic a v okrajové části Neradu;
Plochy rekreace - na plochách přírodního charakteru - RN
představují přirozený přechod mezi obytně-rekreačním územím a přírodním zázemím; jsou
v ř.ú. zastoupeny pouze jednou návrhovou plochou (Z7) s charakterem pobytové louky na
břehu rybníka v jižní části obce (jihozápadně od něj);
Plochy rekreace - se specifickým využitím - RX
plocha lesního porostu, vodních ploch a toků a trvalých travních porostů navazující na areál
TJ Sokol Živanice, kde je umožněna nepobytová rekreace v rámci nezastavěného území.
Jedná se o území, které bude revitalizováno podle projektu Revitalizace Bukovky a její nivy
zpracované firmou Recprojekt s.r.o. Pardubice. Tato funkce je zastoupena pouze plochou
změny v krajině (K2);
Plochy dopravní infrastruktury - silniční - DS
stabilizované plochy zahrnují silnice II. třídy, místní a účelové komunikace vč. pěších (pokud
nejsou zahrnuty do jiných ploch), včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti
komunikací (náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná a izolační zeleň apod.) a pozemky
staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení (vč. parkovišť); v ÚP je s funkcí DS
samostatně navržena cyklostezka (Z10 větev A, Z10 větev B);
Plochy veřejných prostranství - PV, Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň - ZV
jsou územním plánem funkčně vymezeny veřejně přístupné plochy, které mají významnou
prostorotvornou, komunikační a v případě zeleně i ozdravnou funkci - tedy návesní a uliční
prostory vč. parčíků a pásů veřejné zeleně v zastavěném území obce, často v okolí objektů
občanského vybavení. Uvnitř těchto funkčních ploch je nutná ochrana stávající zeleně; v ÚP
není samostatně plošně vymezena plocha PV , zeleň je součástí navrhovaných rozvojových
ploch(viz kap. 3.2), v navrhované lokalitě Z1 budou tyto plochy podrobněji řešeny v rámci
územní studie navrhované v ÚP jako podmínka pro výstavbu v této lokalitě (viz kap. 3.3);

Další plochy s rozdílným způsobem využití vymezené v ÚP jsou specifikovány v kap. 3.2
Vymezení systému sídelní zeleně.
Mimo zastavěné území a zastavitelné plochy jsou vymezeny následující plochy s rozdílným
způsobem využití, které jsou podrobněji charakterizovány v kap. 5.1 Koncepce řešení krajiny: Plochy
vodní a vodohospodářské - W, Plochy zemědělské - NZ, Plochy lesní - NL, Plochy přírodní - NP,
Plochy smíšené nezastavěného území - NS.
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3.2 VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
Systém sídelní zeleně je tvořen jednak zelení v samostatných funkčních plochách, jednak
zelení v rámci ostatních ploch s rozdílným způsobem využití. V ÚP jsou samostatně vymezeny:
Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň - ZV
jsou to z urbanistického hlediska nejcennější prvky sídelní zeleně, jejichž funkce je územním
plánem chráněna a posilována; samostatným vymezením ploch ZV se sleduje odůvodněná
nezbytnost jejich zachování popř. doplnění; v ÚP není samostatně plošně vymezena plocha
ZV , veřejná zeleň je přípustná v rámci všech funkčních ploch;
Plochy zeleně - soukromá a vyhrazená - ZS
tento typ sídelní zeleně (nejčastěji soukromé zahrady, popř. sady) se vyskytuje často v rámci
jiných funkčních ploch v okrajových polohách zástavby (především BV); v ř.ú. jsou vymezeny
pouze stabilizované plochy ZS;
Plochy zeleně - ochranná a izolační - ZO
jedná se o navrhovanou zeleň ochrannou, která odděluje zastavitelnou plochu (Z1) od
stávajícího zemědělského areálu;

Mimo uvedené funkční plochy je systém sídelní zeleně tvořen zelení, která je v územním
plánu zahrnuta do jiných funkčních ploch (např. zahrady obytných celků, zeleň v rámci areálů
občanského vybavení a veřejných prostranství apod.) a zelení solitérní a liniovou (uliční aleje,
stromořadí podél silnic, doprovodná a břehová zeleň - tj. stávající interakční prvky zeleně pronikající
do zemědělských a urbanizovaných segmentů krajiny podél cest a vodních toků) apod. Kromě
respektování stávajících a navržených funkčních ploch zeleně ÚP počítá s realizací zeleně v rámci
navržených prvků ÚSES a interakčních prvků v krajině.
Pro ochranu sídelní zeleně jsou stanoveny následující principy:
•
•

budou respektovány stávající plochy zeleně;
plochy zeleně budou realizovány v rámci jiných funkčních ploch, zejména pak v rámci nových
rozvojových lokalit v podobě zeleně veřejně přístupné, soukromé a vyhrazené, popř. zeleně
ochranné a izolační;

REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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3.3 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
V řešeném území byly vymezeny následující zastavitelné plochy:

Označení
lokality

Kód druhu
plochy
s rozdílným
způsobem
využití

Základní charakteristika a podmínky využití plochy

Katastrální
území /
část obce

Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské - BV

BV

Velká rozvojová plocha BV navržená v návaznosti na stávající
zástavbu na severovýchodní část Neradu a severozápadní okraj
Živanic;
- podmínkou výstavby v této lokalitě je zpracování územní studie, která
bude výchozím dokumentem při rozhodování v daném území
(viz.kap.9);
- lokalita bude od stávajícího zemědělského areálu oddělena zelení
ochranou (Z8) v min. vzdálenosti 50 m od hranic pozemku ZD;
- plocha bude dopravně obsloužena ze stávající komunikace II/333,
resp. navázána na místní komunikační síť;
- pro část lokality, která je situovaná v těsné blízkosti silnice II/333 je
nutné v následujících povolovacích procesech (u staveb pro bydlení
a dalších, pro něž jsou stanoveny hlukové limity) prokázat, že
chráněné venkovní prostory a chráněné prostory staveb nebudou
ovlivňovány nadlimitními hladinami hluku ze silnice II/333 pro dobu
denní i noční;
- v rámci lokality bude vymezena plocha pro občanské vybavení;
- dále bude vymezena plocha veřejného prostranství - zapojit do
struktury jako urbanisticky významnou plochu tvořící těžiště lokality
2
v min. rozsahu 5000m (do této plochy se nebudou započítány
pozemní komunikace);
- nutno respektovat hlavní odvodňovací zařízení a stávající zeleň;
- nutno zohlednit polohu v OP lesa;
- rodinné domy umisťovat do vzdálenějších míst od silnice II/333;
- podél pozemních komunikací bude řešena liniová zeleň (stromořadí,
uliční aleje);
- vzhledem k okolní venkovské zástavbě se požadují parcely v min.
2
rozsahu 800 m ;
- koeficient zastavění pozemků pro umístění rodinných domů - max. 0,3;
- výstavba dvojdomků a řadových domů je zakázána;
- rodinné domy, navazující na zástavbu v Neradu, přizpůsobit
venkovskému charakteru sousední zástavby - výšková regulace
zástavby: 1 nadzemní podlaží + podkroví;

Nerad /
Živanice

Z2

BV

Menší rozvojová plocha BV navazující na stávající obytnou zástavbu
na jihu Živanic;
- plocha bude dopravně obsloužena v rámci stávající plochy PV
severozápadně od Z2, v případě potřeby lze lokalitu napojit kdekoliv
přes plochu s funkcí bydlení v rodinných domech - venkovské - BV;
- nutno respektovat hlavní odvodňovací zařízení;
- koeficient zastavění pozemků pro umístění rodinných domů - max. 0,3;
- výšková regulace zástavby: 1 nadzemní podlaží + podkroví;

Živanice /
Živanice

Z3

BV

Malá rozvojová plocha BV navazující na stávající rodinné domy a
sousední plochu Z7;
- koeficient zastavění pozemků pro umístění rodinných domů - max. 0,3;

Živanice /
Živanice

BV

Menší rozvojová plocha BV navazující na stávající obytnou zástavbu
na jihovýchodě Živanic (vyplnění proluky);
- nutno zohlednit polohu v OP lesa;
- koeficient zastavění pozemků pro umístění rodinných domů - max. 0,3;

Živanice /
Živanice

Z1

Z4
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Z9

Z11

BV

Malá rozvojová plocha BV navazující na stávající obytnou zástavbu a
plochu přestavby pro bydlení na jihozápadě Živanic;
- v následujících povolovacích procesech je nutné (u staveb pro
bydlení a dalších, pro něž jsou stanoveny hlukové limity) prokázat, že
chráněné venkovní prostory a chráněné prostory staveb nebudou
ovlivňovány nadlimitními hladinami hluku ze silnice II/333 pro dobu
denní i noční;
- nutno zohlednit polohu v OP lesa;
- koeficient zastavění pozemků pro umístění rodinných domů - max. 0,3;

Živanice /
Živanice

BV

Rozvojová plocha BV navržená severozápadně od místní části Nerad
ve volné krajině;
- koeficient zastavění maximálně 0,085;
- ponechat volný manipulační pruh podél vodního toku v šíři 6m od
břehové čáry;
- respektovat zeleň podél vodního toku;

Nerad /
Živanice

Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - OS

Z5

Z6

OS

Navržená plocha v jižní části obce v sousedství s vodní plochou a
navrženou lokalitou Z7;
- stavby pro obsluhu lokality umístit v severovýchodní části lokality
mimo záplavové území příp. na jeho hranici v souladu s podmínkami
vodohospodářského orgánu;
- v záplavové části umisťovat pouze hřiště s přírodním povrchem;
- výšková regulace zástavby: 1 nadzemní podlaží;

Živanice /
Živanice

OS

Navržená plocha rozšiřuje stávající víceúčelový sportovní areál TJ
Sokol;
- nutno respektovat projekt Revitalizace Bukovky a její nivy
zpracovaný firmou Recprojekt s.r.o. Pardubice;
- podmínkou rozšíření stávajícího areálu je provedení revitalizace
Bukovky (viz. výše);
- nutno zohlednit polohu v OP lesa;
- dopravní napojení řešit ze stávajícího sportovního areálu;
- výšková regulace zástavby: 1 nadzemní podlaží + podkroví;

Živanice /
Živanice

Plochy rekreace - na plochách přírodního charakteru - RN

Z7

Plocha rekreace přírodního charakteru navržená při jižním břehu
rybníka v jižní části obce;
- v ploše je přípustné umístění pouze takových aktivit a doprovodných
prvků, které trvale nenaruší přírodní charakter a rekreační potenciál;
- v ploše nebudou umístěny žádné stavby trvalého charakteru kromě
nezbytně nutných drobných prvků mobiliáře (lavičky, infotabule aj.) a
technické infrastruktury (elektropřípojka, osvětlení, přívod vody atd.);
- případné dočasné mobilní prvky (kiosky s občerstvením, mobilní WC
apod.) budou prioritně umístěny při místní komunikaci v maximální
vzdálenosti od rybníka;

RN

Živanice /
Živanice

Plochy zeleně - ochranná a izolační - ZO

Z8

Plocha izolační zeleně navržená jižně od zemědělského areálu
oddělující tento areál od navrhované lokality Z1;

ZO

Nerad /
Živanice

Plochy dopravní infrastruktury - silniční - DS
Z10
(větev
A,B)

DS

Cyklostezka navržená jako propojka mezi Živanicemi a Mělicemi,
vedená ve dvou větvích s označením: Z10 větev A, Z10 větev B;
- žádoucí doplnění jednostranným vegetačním doprovodem;
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Při využití zastavitelných ploch tzn. při vymezování pozemků, umisťování staveb a při
změnách staveb a změnách využití pozemků a dalších způsobech využití zastavitelných ploch je
nutno zároveň vycházet z podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou
uvedeny v kap. 6 této dokumentace a z limitů vyplývajících z této dokumentace. Dále je nutno
uplatňovat limity využití území vyplývající z obecných právních předpisů, rozhodnutí správních orgánů
a vlastností území.

3.4 VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY
V řešeném území byly vymezeny následující plochy přestavby:

Označení
lokality

Kód druhu
plochy
s rozdílným
způsobem
využití

Základní charakteristika a podmínky využití plochy

Katastrální
území /
část obce

Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské - BV

P1

BV

Přestavbová plocha BV (areál zahradnictví) navazující na stávající
obytnou zástavbu na jihu Živanic;
- koeficient zastavění pozemků pro umístění rodinných domů - max.
0,3;
- v následujících povolovacích procesech je nutné (u staveb pro
bydlení a dalších, pro něž jsou stanoveny hlukové limity) prokázat, že
chráněné venkovní prostory a chráněné prostory staveb nebudou
ovlivňovány nadlimitními hladinami hluku ze silnice II/333 pro dobu
denní i noční. Podmínka se týká pozemků situovaných v blízkosti
silnice II/333 v severozápadní části lokality;
- vzhledem k pohledově exponované poloze je při rozmístění a
hmotovém řešení zástavby nutno zohlednit vliv na krajinu, panorama
obce a související průhledy či dálkové pohledy;
- výšková regulace zástavby: 1 nadzemní podlaží + podkroví;

Živanice /
Živanice

Při využití přestavbových ploch tzn. při vymezování pozemků, umisťování staveb a při
změnách staveb a změnách využití pozemků a dalších způsobech využití ploch je nutno zároveň
vycházet z podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou uvedeny v kap. 6 této
dokumentace a z limitů vyplývajících z této dokumentace. Dále je nutno uplatňovat limity využití území
vyplývající z obecných právních předpisů, rozhodnutí správních orgánů a vlastností území.

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK
PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ
4.1 OBČANSKÉ VYBAVENÍ A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Součástí veřejné infrastruktury jsou plochy občanského vybavení pro vzdělávání,
zdravotnictví, sociální péči, zařízení církevní a administrativní pro správu obce. Tyto plochy je nutno
ve struktuře obce hájit a přednostně využívat pro veřejné účely. Jejich komerční využívání musí být
v souladu s tímto zájmem a v návaznosti na něj (např. zajištění kulturního vyžití obyvatel obce, služby
související a doplňkové apod.). V ÚP jsou pod funkčním označením Plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura - OV v rámci ř.ú. samostatně vymezena základní a mateřská škola,
víceúčelový objekt obecního úřadu a hasičské zbrojnice v Živanicích, Neradu a Dědku. Malé plochy a
prvky občanského vybavení výše popsaného charakteru mohou být též součástí jiných funkčních
14

REGIO, projektový ateliér s.r.o.

Územní plán Živanice

ploch (BV, PV, ZV apod.). Územní plán nenavrhuje zastavitelnou plochu s funkcí OV. V rámci
rozvojové lokality Z1 bude v navazující dokumentaci navržena plocha občanského vybavení.
Mimo občanské vybavení - veřejnou infrastrukturu jsou územním plánem samostatně
vymezeny též Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - OS, v ÚP
zastoupené stabilizovanou plochou víceúčelového sportovního areálu TJ Sokol v severovýchodní
části obce. ÚP navrhuje rozšíření tohoto areálu (Z6) a dále novou plochu (Z5) v jižní části obce. Na
navrhovanou pobytovou louku s funkcí RN navazuje lokalita (Z7) sloužící pro posílení rekreace a
turistiky v obci.
Plochy občanského vybavení budou respektovány v souladu s jejich hlavním, resp.
přípustným a podmíněně přípustným využitím.
Jako Plochy veřejných prostranství - PV a Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň
- ZV jsou územním plánem funkčně vymezeny veřejně přístupné plochy, které mají významnou
prostorotvornou, komunikační a v případě zeleně i ozdravnou funkci - tedy návesní a uliční prostory
vč. parčíků a pásů veřejné zeleně v zastavěném území obce, často v okolí objektů a ploch
občanského vybavení. Uvnitř těchto funkčních ploch je nutná ochrana stávající zeleně, mimo hlavní
dopravní tahy je u PV nezbytná zejména podpora funkce obytných ulic. Územní plán nenavrhuje
zastavitelnou plochu s funkcí PV a ZV. V rámci větších rozvojových lokalit BV budou v navazujících
dokumentacích navrženy dostatečné plochy veřejných prostranství pro obsluhu řešeného území
dopravní i technickou infrastrukturou a za účelem zvýšení celkové kvality bydlení.

4.2 DOPRAVA
Návrh dopravní sítě vychází ze stávajícího stavu, vedení silnice II. třídy je v území
stabilizováno.
•

navrhuje se doplnění sítě místních komunikací v rozvojových lokalitách (vedení místních
komunikací uvnitř lokalit bude odvislé od konkrétního zastavovacího plánu a provedené
parcelace a bude předmětem řešení navazujících dokumentací);

•

územní plán navrhuje doplnění chodníků v chybějících úsecích;

•

dostatečné plochy pro parkování a odstavování osobních vozidel je nutno dimenzovat u
všech potenciálních cílů dopravy, tj. u obytných staveb, výrobních a administrativních
zařízení, škol a zařízení občanského vybavení;

•

parkování pro potřeby návrhových obytných lokalit (Plochy bydlení - v rodinných domech venkovské - BV) bude řešeno uvnitř těchto zastavitelných ploch;

•

územním plánem se vymezují následující zastavitelné plochy - Plochy dopravní
infrastruktury - silniční - DS:
Z10 větev A,B - navržená cyklostezka na samostatném tělese za účelem zpřístupnění
Živanic a Mělic mimo silniční síť vedoucí zemědělskou krajinou, cyklostezka má dvě
větvě, které vytváří okruh v jižní části neurbanizovaného území;

•

budou respektovány stávající a navržené Plochy dopravní infrastruktury - silniční - DS a
jejich ochranná pásma;

•

budou respektovány Plochy veřejných prostranství - PV (místní obslužné komunikace
včetně zklidněných pro obsluhu zejména obytných zón);

•

územní plán navrhuje cyklotrasu vedenou po stávající místní komunikaci spojující
navrhovanou cyklostezku Z10 se značenou cyklotrasou č. 4041;

4.3 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Koncepce zásobování pitnou vodou se nemění. Řešené území bude nadále zásobováno ze
skupinového vodovodu Pardubice. Voda je přiváděna do obce ze směru od Černé u Bohdanče. Do
Neradu od Živanic a do osady Dědek z Lázní Bohdaneč.
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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Územním plánem je navrhováno:
•

využití stávajících zdrojů pitné vody a stávající vodovodní sítě;

•

plánovanou zástavbu v rámci rozvojových ploch v obci bude možno napojit na stávající
vodovodní síť. Pro zastavitelné plochy budou nové vodovodní řady vedeny prioritně po
veřejných komunikacích a v maximální možné míře zaokruhovány;

•

požární voda bude řešena prostřednictvím skupinového vodovodu pomocí požárních
hydrantů v kombinaci s odběrem požární vody z rybníku v jižní části obce;

•

zákres vodovodních řadů je nutno chápat jako schematické vyjádření koncepce
zásobování vodou. Zakreslené trasy nemají žádný vztah k dotčeným pozemkovým
parcelám. V rámci koncepčního řešení tak nejsou vyloučeny změny tras jednotlivých
stávajících vedení a realizace tras nových. Určení parametrů nových vodovodních tras do
rozvojových lokalit bude řešeno po konečné specifikaci staveb v konkrétních lokalitách a
z toho vyplývajících požadavků na zásobení vodou. Určení parametrů vodovodu není
součástí koncepčního řešení.

•

nouzové zásobení obyvatelstva pitnou vodou v krizových situacích bude řešeno v případě
kolapsu dopravního systému vodovodu bude pitná voda distribuovaná cisternami nebo
bude použita voda balená.

4.4 ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Koncepce odvodu a čištění odpadních vod je stabilizovaná, odpadní vody jsou odváděny do
kanalizace města Lázně Bohdaneč a dále na ČOV Pardubice - Semtín. V osadě Dědek jsou
splaškové odpadní vody odvedeny do stávajícího výtlaku ze Živanic, který dále vede do kanalizační
sítě Lázní Bohdaneč. Územním plánem je navrhováno:
•

rozšiřování kanalizační sítě za účelem napojení rozvojových lokalit;

•

dimenze kanalizace v Neradu a Dědku počítá s možným napojením obce Přelovice a
Neratova;

•

zákres kanalizačních řadů je nutno chápat jako schematické vyjádření koncepce likvidace
odpadních vod, bez vztahu k jednotlivým pozemkovým parcelám. V rámci koncepčního
řešení tak nejsou vyloučeny změny tras jednotlivých stávajících vedení a realizace tras
nových (konkretizace tras jednotlivých řadů není součástí koncepce likvidace odpadních
vod);

4.5 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Koncepce zásobování elektrickou energií vychází ze stávajícího stavu. V řešeném území se
navrhuje:
•

požadovaný výkon pro rozvojové plochy zajistit stávajícím vrchním a kabelovým
primérním vedením o napětí 35 kV ze stávajících trafostanic. Stávající vrchní rozvodná síť
bude podle možností a požadavků na výkon posílena, (v případě potřeby bude v lokalitě
Z1 realizována nová trafostanice);

•

budou respektována stávající zařízení a ochranná pásma;

4.6 TELEKOMUNIKACE A RADIOKOMUNIKACE
Řešeným územím neprocházejí trasy radioreléových spojů. Koncepce telekomunikační sítě
vychází ze stávajícího stavu a není navrhována její změna. V řešeném území se navrhuje:
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•

telekomunikační síť bude rozšiřována v souvislosti s rozvojovými potřebami obce;

•

budou respektována stávající zařízení a ochranná pásma;
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•

zákres telekomunikačních sítí a zařízení je nutno chápat jako schematické vyjádření
koncepce, bez vztahu k jednotlivým pozemkům. V rámci koncepčního řešení tak nejsou
vyloučeny změny tras jednotlivých stávajících vedení a realizace tras nových;

4.7 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPLEM
Koncepce zásobování plynem vychází ze stávajícího stavu. V řešeném území se navrhuje:
•

rozvoj plynovodní sítě v souvislosti s navrhovanou zástavbou při
ochranného a bezpečnostní pásma VTL, STL plynovodů a RS plynovodu;

•

souběžně využíváním plynu pro vytápění je doporučeno, například pro předehřev teplé
vody užitkové, využívat i energii sluneční získávanou pomocí velkoplošných slunečních
kolektorů a dalších alternativních zdrojů energie;

•

zákresy plynovodních sítí jsou pouze schematickým vyjádřením navrhované koncepce
zásobování plynem, bez vztahu k jednotlivým pozemkům. V rámci koncepčního řešení tak
nejsou vyloučeny změny tras jednotlivých stávajících vedení a realizace tras nových;

respektování

4.8 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Koncepce nakládání s odpady v řešeném území vychází ze stávajícího stavu. Nenavrhuje se
zásadní změna.

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM
EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ,
OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK
NEROSTNÝCH SUROVIN APOD.
5.1 KONCEPCE ŘEŠENÍ KRAJINY
Územním plánem je respektována poloha řešeného území ve třech oblastech krajinného rázu
(lesozemědělská, zemědělská a lesní krajina). Průběh hranice ochranné zóny NRBK K 72 územní
plán upřesňuje.
Neurbanizované území obce je rozděleno na následující krajinné funkční plochy, pro které
jsou stanoveny podmínky využití v kap. 6.:
•

Plochy zemědělské - NZ - plochy s dominantně zemědělskou funkcí s převažující formou
intenzivnějšího hospodaření (na orné půdě), s možným zastoupením trvalých travních porostů i
nezemědělských přírodních prvků (rozptýlená a liniová zeleň apod.). V řešeném území tyto plochy
zabírají rozsáhlé prostory jihozápadně, jižně, jihovýchodně od kompaktního celku zastavěného
území;

•

Plochy lesní - NL - souvislejší plochy lesů vyplňují severovýchodní část řešeného území a jsou
v těsném kontaktu s východním okrajem urbanizovaného území. Další enkláva lesního porostu se
nachází v západní části ř.ú. podél silnice II/333. Menší lesní plochy se nacházejí uprostřed
zemědělsky využívaných ploch. Části lesního komplexu v ÚP funkčně spadají díky vymezeným
prvkům ÚSES (LBC 26, LBC 29, LBC 28a, LBC 28) do Ploch přírodních - NP;

•

Plochy přírodní - NP - v nichž je dominantním požadavkem ochrana přírody a krajiny, jsou v ř.ú.
zastoupeny pouze navrženými plošnými prvky ÚSES (lokální biocentra). V režimu Ploch
přírodních - NP budou po svém konkrétním plošném vymezení dle příslušných šířkových
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parametrů využívány i liniové prvky ÚSES - biokoridory, v ÚP zatím obsažené v rámci koridorů pro
vymezení prvků ÚSES na jiných funkčních plochách;
•

Plochy smíšené nezastavěného území - přírodní, zemědělské - NSpz - zemědělské plochy
s polyfunkčním využitím území. Přírodní ekosystémy jsou v rovnocenném postavení s
hospodářským využíváním. V ř.ú. se tyto plochy vyskytují především v nivách vodních toků,
v okrajových polohách lesů, jižně od urbanizovaného území a v severozápadní části ř.ú.;

•

Plochy vodní a vodohospodářské - W - jsou v řešeném území zastoupeny vodními toky a
vodními plochami - rybníky, slepé rameno řeky Labe, které jsou územním plánem stabilizovány.
Vodní tok Bukovka, v severovýchodní části obce, v délce 587 m je navržen k revitalizaci
(viz.výše);

Plochy změn v krajině
Územní plán navrhuje v severozápadní části zalesnění (K1) a revitalizaci Bukovky v severní
části Živanic (K2). Další změny ÚP nenavrhuje.

Označení
lokality

Kód druhu
plochy
s rozdílným
způsobem
využití

Základní charakteristika a podmínky využití plochy

Katastrální
území /
část obce

K1

NL

Plocha navržená k zalesnění. Lokalita leží severozápadní části
řešeného území.

Nerad /
Živanice

K2

RX

Plocha navržená jako smíšená nezastavěná, přírodní - rekreačně
nepobytová. V lokalitě je navržena revitalizace vodního toku Bukovka a
její nivy.

Živanice /
Živanice

Prostupnost krajiny
Územní plán respektuje a doplňuje (návrh cyklostezky Plocha dopravní infrastruktury - silniční
- DS s označením Z10 větev A,B spojující Živanice s Mělickým rybníkem vedoucí neurbanizovaným
územím) komunikace propojující krajinu, určených pro zpřístupnění zemědělských a lesních
pozemků. Navržená cyklostezka Z10 spojuje rybník a navrženou plochu pro sport a rekreaci v jižní
části obce s krajinou a zpět se vrací k témuž rybníku podél nově vybudovaných RD nebo vede jižním
směrem k Mělickému rybníku. Cestní síť je nutno doplnit doprovodnými porosty. Komplexní
pozemkové úpravy dosud neproběhly a ani nebyly zahájeny.
Další navrhovaná opatření
•
•
•

obnova tradice solitérních stromů v krajině (zviditelnění rozcestí, soutoků, hranic pozemků apod.,
vhodné dlouhověké dřeviny - lípa, javor, dub), přitom budou respektovány stávající významné
stromy a skupiny stromů, které spoluvytvářejí charakter krajiny;
doplnění liniové zeleně (interakční prvky) podél komunikačních systémů včetně účelových cest;
příklon k extenzivnímu hospodaření na zemědělských pozemcích, zejména v nivách vodotečí;

5.2
PROTIPOVODŇOVÁ
OPATŘENÍ

OCHRANA,

PROTIEROZNÍ

A

REVITALIZAČNÍ

Protipovodňová ochrana
Do řešeného území zasahuje záplavové území a aktivní zóna záplavového území.
Zastavitelné a přestavbové plochy pro bydlení se do záplavového území nenavrhují. V lokalitě Z5 lze
stavby pro obsluhu lokality umisťovat v severovýchodní části mimo záplavové území příp. na jeho
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hranici v souladu s podmínkami vodohospodářského orgánu. V záplavové části lokality lze umístit
pouze hřiště s přírodním povrchem, který při možné záplavě bude plnit retenční funkci.
Protierozní a revitalizační opatření
Protierozní opatření, jsou zároveň důležitá z hlediska ekologického a krajinářského a sledují
posílení ekologické stability území. Soubor protierozních opatření zahrnuje z hlediska krajiny:
• šetrné hospodaření na zemědělských pozemcích, aby nedocházelo k splachům zeminy;
• revitalizace vodního toku Bukovka a její nivy;
• zatravnění či zalesnění ploch jako posílení a realizace prvků ÚSES;
• doplnění liniových prvků (meze, polní cesty), ozelenění protierozních liniových prvků provádět
pouze dřevinami přirozeného charakteru;
• v rámci zastavitelných ploch budou přijata opatření, aby odtokové poměry z povrchu
urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní, tzn. aby nedocházelo ke
zhoršení odtokových poměrů;

5.3 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
V souladu se ZÚR Pardubického kraje (Plánem nadregionálního a regionálního ÚSES pro
území Pardubického kraje) územní plán respektuje a upřesňuje vymezené skladebné prvky ÚSES
nadregionálního významu - konkrétně průchod nadregionálního biokoridoru NRBK K 72 a hranici jeho
ochranné zóny. Územní plán dále upřesňuje a vymezuje skladebné prvky ÚSES lokálního významu
(LBC, LBK).
Biocentra jsou v ÚP vymezena jako Plochy přírodní - NP, pouze v případě LBC 208 (na řece
Labe) a LBC 208a (na Živanickém jezeře) jde o Plochy vodní a vodohospodářské - W s doplněním
Ploch přírodních - NP v části břehových partií. Biokoridory jsou vymezeny trasami - koridory, které
umožní pozdější definitivní upřesnění těchto liniových prvků ÚSES v rámci projektů ÚSES či
komplexních pozemkových úprav s ohledem na podmínky v terénu, vlastnické vztahy apod. Tyto
koridory jsou vyznačeny hranicemi a respektují funkční využití ploch stávajících (tj. převážně Plochy
lesní - NL, Plochy vodní a vodohospodářské - W a Plochy nezastavěného území smíšené přírodní NS. Po svém definitivním vymezení budou plochy biokoridorů rovněž využívány v režimu Ploch
přírodních - NP.
Upřesněna byla hranice ochranné zóny nadregionálního biokoridoru NRBK K 72, vedoucí jižně
od zastavěného území ze severozápadní části obce k východní části ř.ú.
Územním plánem jsou respektovány stávající interakční prvky doplňující biocentra a biokoridory
(např. jako liniové prvky podél komunikací, polních cest a vodotečí), místy jsou nově navrženy další viz Hlavní výkres.
Přehled prvků ÚSES zastoupených v řešeném území
ÚSES nadregionálního významu:
- nadregionální biokoridor NRBK K 72;
- ochranná zóna nadregionálního biokoridoru NRBK K 72;
ÚSES lokálního významu:
-

lokální biocentra LBC 25,LBC 26, LBC 27, LBC 28, LBC 28a, LBC 29, LBC 208, LBC 208a;
lokální biokoridory LBK 26, LBK 27, LBK 28, LBK 28a, LBK 29, LBK 30, LBK 31, LBK 32, LBK
157;

5.4 REKREACE
Územní plán vytváří podmínky k rekreačnímu využívání zastavěného území (rozšíření
sportovního areálu TJ Sokol - Z6, nová lokalita pro sport a rekreaci v jižní části Živanic - Z5) i
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krajinného zázemí obce - nezastavěného území. ÚP respektuje vedené cyklostezky a cyklotrasy a
navrhuje nové (Z10 větev A,B). Souvislé lokality s pozemky a objekty dominantně sloužícími
k rekreaci byly v ÚP samostatně vymezeny jako Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou
rekreaci - RI (stabilizované plochy s převahou rekreačních chat).

5.5 DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN
V řešeném území obce Živanice se nenachází žádné výhradní ložisko, poddolované území,
sesuvy, dobývací prostor ani staré důlní dílo. Územním plánem jsou respektována ložiska
nevyhrazených nerostů.

6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ
VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO
VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ
PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘ. VÝŠKOVÁ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTER A
STRUKTURA ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ
STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY VYUŽITÍ POZEMKŮ V PLOCHÁCH)

Řešené území je členěno na následující plochy s rozdílným způsobem využití, pro něž jsou
stanoveny podmínky využití, kterým musí odpovídat zejména umisťování staveb a změny staveb,
realizace opatření a další způsoby využití území.
Při umisťování a změnách staveb, realizaci opatření a dalších způsobech využití je nutno
zároveň uplatňovat limity využití vyplývající z právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů a
z dalších vlastností území.
Při využití konkrétních zastavitelných ploch a přestavbových ploch, tzn. při vymezování
pozemků, umisťování staveb a při změnách staveb a změnách využití pozemků, je nutno zároveň
vycházet z konkrétních podmínek pro využití ploch, které jsou uvedeny v kap. 3.3 a 3.4 této
dokumentace a z limitů vyplývajících z této dokumentace. Dále je nutno uplatňovat limity využití území
vyplývající z obecných právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů.
Případné výškové stavby (rozhledny, zařízení technické infrastruktury) jsou z hlediska ÚP
přípustné pouze v případě, že negativně nenaruší krajinný ráz a panorama obce.
Vysvětlení pojmů využívaných v této kapitole je součástí úvodu odůvodnění ÚP Živanice.

6.1 PLOCHY BYDLENÍ
Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské - BV
hlavní využití:
-

bydlení venkovského charakteru;

přípustné využití:
-

pozemky, stavby pro bydlení typu rodinného domu;
pozemky, stavby zemědělských usedlostí - tzn. bydlení s obytnými a hospodářskými zahradami a
se zemědělskými stavbami pro chov dobytka nebo domácích zvířat, pro uskladnění a
posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, a to v objemech dostačujících převážně pro
samozásobení, popř. se stavbami pro odstavování zemědělské techniky potřebné pro
samozásobení, které charakterem svého provozu nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém
okolí, nesnižují kvalitu okolního prostředí a nezvyšují dopravní zátěž v území nad přípustnou mez;
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-

další funkce (obslužná sféra a nerušící výrobní činnosti), které jsou slučitelné s bydlením ve
venkovském prostoru;
pozemky, stavby a zařízení pro rodinnou rekreaci menšího rozsahu (např. typu penzionu);
pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení místního významu;
doplňkové stavby ke stavbám hlavním (garáže aj.);
veřejná prostranství s pěšími a cyklistickými komunikacemi, drobnými zpevněnými plochami,
veřejnou zelení, dětskými hřišti - vše lokálního významu, sloužící především pro danou lokalitu;
pozemky soukromé a vyhrazené zeleně, zahrady s hospodářskými stavbami sloužícími převážně
pro samozásobení;
menší vodní plochy a prvky;
pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území;
protipovodňová a protierozní opatření;

podmíněně přípustné využití:
-

-

-

pozemky, stavby a zařízení drobné a řemeslné výroby a služeb (výrobních i nevýrobních), za
podmínky, že charakterem svého provozu nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí,
nesnižují kvalitu okolního prostředí a nezvyšují dopravní zátěž v území nad přípustnou mez;
pozemky, stavby, zařízení a činnosti komerční občanské vybavenosti (vč. administrativní) za
podmínky, že svým provozováním a kapacitou nenaruší užívání staveb, pozemků a zařízení ve
svém okolí, nesníží kvalitu okolního prostředí a nezvýší dopravní zátěž v lokalitě nad přípustnou
míru;
fotovoltaické elektrárny za podmínky umístění na střechách budov

nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti, které svým provozováním narušují užívání staveb a zařízení ve svém
okolí, snižují kvalitu okolního prostředí nebo zvyšují dopravní zátěž v území nepřípustnou míru;
pozemky, stavby a zařízení pro výrobu a skladování (těžký a lehký průmysl, zemědělská
velkovýroba, skladovací areály);
pozemky, stavby a zařízení pro čerpací stanice pohonných hmot, kapacitní veřejná parkoviště,
plochy pro odstavování nákladních vozidel, hromadné garáže;

podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu:
-

novostavby či přestavby stávajících staveb musí respektovat urbanistickou strukturu, výškovou
hladinu okolní zástavby a architektonický charakter tradiční zástavby;
doplňkové stavby musí být svým charakterem, objemem i vzhledem přizpůsobeny stavbě hlavní;
je nepřípustné stavět řadové domy;

podmínky využití zastavitelných a přestavbových ploch jsou uvedeny v kap. 3.
Plochy bydlení - v bytových domech - BH
hlavní využití:
-

bydlení v bytových domech a přímo související stavby, zařízení a činnosti;

přípustné využití:
-

pozemky, stavby a zařízení pro bydlení v bytových domech;
pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení - veřejné infrastruktury místního významu;
pozemky, stavby a zařízení veřejných prostranství, veřejné, vyhrazené, popř. soukromé zeleně
(ve stabilizovaných plochách);
pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro obsluhu lokality;
pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území;

podmíněně přípustné využití:
-

-

pozemky, stavby a zařízení komerční občanské vybavenosti za podmínky, že svým
provozováním a kapacitou nenaruší užívání staveb, pozemků a zařízení ve svém okolí, nesníží
kvalitu okolního prostředí a nezvýší dopravní zátěž v lokalitě nad přípustnou míru;
další pozemky, stavby a zařízení za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve
vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v dané lokalitě;
v stabilizované ploše BH nacházející se u stávajícího zemědělského areálu je bydlení v bytových
domech podmíněno prokázáním, v následujících povolovacích procesech (u staveb pro bydlení a
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dalších, pro něž jsou stanoveny hlukové limity), že chráněné venkovní prostory a chráněné
prostory staveb nebudou ovlivňovány nadlimitními hladinami hluku ze zemědělského areálu vč.
související dopravy;
nepřípustné využití:
-

-

pozemky, stavby a zařízení výroby a výrobních služeb;
pozemky, stavby a zařízení pro čerpací stanice pohonných hmot, kapacitní veřejná parkoviště
(nesloužící obyvatelům lokality), plochy pro odstavování nákladních vozidel, řadové garáže (s
výjimkou stávajících řadových garáží jako dosavadního využití);
další stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené
ploše, či nejsou slučitelné s bydlením;

podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
-

není přípustné zvyšovat podlažnost stávajících staveb;

6.2 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura - OV
hlavní využití:
-

občanské vybavení, které je součástí veřejné infrastruktury;

přípustné využití:
-

pozemky, stavby a zařízení sloužící např. pro vzdělání a výchovu, sociální a zdravotnické služby,
péči o rodinu, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva;
stavby a zařízení pro sport a tělovýchovu jako součást areálů občanského vybavení;
pozemky veřejných prostranství, veřejné, soukromé a vyhrazené zeleně;
pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území (vč.
ploch s nádobami pro shromažďování separovaného komunálního odpadu);

podmíněně přípustné využití:
- stavby pro bydlení, pokud se jedná o bydlení majitelů, správců, popř. o služební byty;
- pozemky, stavby a zařízení občanské vybavenosti komerční, která není součástí veřejné
infrastruktury za podmínky, že bude funkcí doplňkovou k využití hlavnímu a trvale neznemožní
veřejnou funkci v budoucnu;
- fotovoltaické elektrárny za podmínky umístění na střechách budov
nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti, které jsou v rozporu s využitím hlavním, přípustným a podmíněně
přípustným využitím;

podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu:
-

novostavby či přestavby stávajících staveb musí respektovat urbanistickou strukturu, výškovou
hladinu okolní zástavby a architektonický charakter tradiční zástavby;

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

občanské vybavení komerčního charakteru malého a středního rozsahu;

přípustné využití:
-

pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení komerčního charakteru;
pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení, která je součástí veřejné infrastruktury;
pozemky veřejných prostranství, veřejné, vyhrazené a ochranné zeleně;
pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území;
22

REGIO, projektový ateliér s.r.o.

Územní plán Živanice

podmíněně přípustné využití:
-

stavby pro bydlení, pokud se jedná o bydlení majitelů a správců, či služební byty;
fotovoltaické elektrárny za podmínky umístění na střechách budov

nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti, které budou v rozporu s využitím hlavním, přípustným a podmíněně
přípustným;

podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
-

novostavby či přestavby stávajících staveb musí respektovat urbanistickou strukturu, výškovou
hladinu okolní zástavby a architektonický charakter tradiční zástavby;

Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - OS
hlavní využití:
-

plochy pro tělovýchovu, sport a denní rekreaci;

přípustné využití:
-

pozemky, stavby a zařízení pro sport a tělovýchovu;
pozemky, stavby a zařízení pro denní rekreaci obyvatel;
pozemky veřejných prostranství, veřejné, vyhrazené, soukromé a ochranné zeleně;
menší vodní plochy a prvky;
pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území;
protipovodňová a protierozní opatření;

podmíněně přípustné využití:
-

doprovodné stavby a zařízení malého rozsahu a další činnosti doplňující hlavní a přípustné využití
za podmínky, že nebudou narušovat funkci hlavního využití a kvalitu prostředí;
fotovoltaické elektrárny za podmínky umístění na střechách budov

nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti, které jsou v rozporu s využitím hlavním, přípustným a podmíněně
přípustným;

podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu:
-

max. do 1 nadzemního podlaží a podkroví;
novostavby či přestavby stávajících staveb musí respektovat urbanistickou strukturu, výškovou
hladinu okolní zástavby a architektonický charakter tradiční zástavby;

podmínky využití zastavitelných ploch jsou uvedeny v kap. 3.
Plochy občanského vybavení - hřbitovy - OH
hlavní využití:
-

plochy hřbitovů a veřejných pohřebišť;

přípustné využití:
-

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

nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím;
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6.3 PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba - VZ
hlavní využití:
-

stavby a zařízení zemědělského charakteru (pro chov hospodářských zvířat, pro přípravu a
skladování krmiv a steliva, pro pěstování rostlin, skladování a úpravu produktů rostlinné výroby;
stavby a zařízení pro agroturistiku, hipoterapii (např. ubytovací zařízení typu penzion, sportovní
plochy, stravovací zařízení, provozní zázemí areálu);
stavby a zařízení pro odstavování nákladní a zemědělské techniky;

přípustné využití:
-

-

pozemky staveb výroby zemědělské rostlinné a živočišné (stavby pro uskladnění a posklizňovou
úpravu plodin, stavby pro ustájení a chov zvířat včetně skladování a příprava krmiva a steliva,
uchování produktů, dočasné uchování odpadů, skladování strojů a nástrojů, pěstování rostlin,
servis);
stavby a zařízení pro zemědělské služby;
stavby a zařízení veterinární péče;
pozemky staveb nezemědělského charakteru - výrobních či servisních služeb a řemeslné výroby,
pozemky staveb pro skladování;
pozemky pro obchodní zařízení a nevýrobní služby;
pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území;
plochy zeleně a vodní plochy;
fotovoltaické elektrárny;
protipovodňová a protierozní opatření;

podmíněně přípustné využití:
-

sběrný dvůr, stavby a zařízení pro krátkodobé skladování odpadů - za podmínky umístění bez
přímého kontaktu s obytnou funkcí;
stavby a zařízení stravovací za podmínky přímé funkční vazby na provoz areálu;

nepřípustné využití:
-

takové stavby, zařízení a činnosti, které svým provozováním a technickým zařízením narušují či
omezují hlavní využití;
velkokapacitní chov prasat (na veškerých plochách VZ);
stavby a zařízení průmyslové výroby;
rodinné a bytové domy;
skládky odpadů;

podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu:
-

stavby ve stabilizovaném území max. do 2 nadzemních podlaží, výška římsy staveb pro
skladování do 5m;
nezvyšovat výšku stávajících objektů;
je nepřípustné stavět dominanty, které by výrazně narušovaly krajinný ráz a panorama obce;
nové provozy nepřibližovat k zástavbě;

6.4 PLOCHY REKREACE
Rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RI
hlavní využití:
-

plochy určené k rekreaci individuálního rodinného charakteru a zahrádkaření;

přípustné využití:
-

pozemky, stavby sloužící individuální rekreaci a pro zahrádkaření, zahrádkářské domky;
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-

pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území;
veřejná prostranství a odpočinkové plochy;
pozemky dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území;
protipovodňová a protierozní opatření;

podmíněně přípustné využití:
-

pozemky staveb a zařízení pro sport, jde-li o funkci doplňkovou k využití hlavnímu a přípustnému;
fotovoltaické elektrárny za podmínky umístění na střechách budov

nepřípustné využití:
-

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

podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
-

max. do 1 nadzemního podlaží a podkroví;

Plochy rekreace - na plochách přírodního charakteru - RN
hlavní využití:
-

přírodně hodnotné plochy využívané k rekreaci;

přípustné využití:
-

extenzivní zemědělské hospodaření (údržba krajiny - např. krátkodobá šetrná pastva, kosení luk)
vodní plochy a toky;
pozemky, stavby, zařízení a opatření lesního a vodního hospodářství a pro ochranu přírody a
krajiny;
přírodní koupaliště a sportoviště, rekreační louky, turistické a naučné stezky;
nezbytné pozemky, stavby a zařízení veřejné dopravní a technické infrastruktury;
protipovodňová, protierozní a revitalizační opatření;
cyklotrasy, turistické trasy a naučné stezky s konkrétním umístěním na lesních cestách;

podmíněně přípustné využití:
-

prvky ÚSES;
dočasné využití pro hromadnou rekreaci v přírodě (veřejná tábořiště) za podmínky trvalého
nenarušení přírodního charakteru plochy a za souhlasu příslušných orgánů;
technická opatření a stavby zlepšující podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního
ruchu - nezbytné hygienické zázemí a mobilní obslužné prvky (občerstvení, toalety), přípojky sítí
TI, informační tabule, drobné sochařské a vodní prvky, herní a odpočinkový mobiliář);

nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí s využitím hlavním a přípustným;
pozemky a stavby pro trvalé bydlení;
oplocování pozemků;

podmínky využití zastavitelných ploch jsou uvedeny v kap. 3.
Plochy rekreace - se specifickým využitím - RX
hlavní využití:
-

přírodně hodnotné plochy využívané k nepobytové rekreaci;

přípustné využití:
-

extenzivní zemědělské hospodaření (údržba krajiny - krátkodobá šetrná pastva, kosení luk);
plochy PUPFL;
pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství (lesnické účelové komunikace a plochy, hrazení
bystřin a strží, odvodnění lesní půdy);
vodní plochy a toky udržované v přírodě blízkém stavu;
cyklotrasy, turistické trasy a naučné stezky s konkrétním umístěním na lesních a polních cestách;
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-

nezbytné stavby a zařízení technického vybavení a stavby a zařízení nevyžadující odnětí
pozemků určených k plnění funkcí lesa podle ustanovení příslušných právních předpisů;
protipovodňová, protierozní a revitalizační opatření;
drobný mobiliář v přírodě blízkém provedení (např. informační tabule, odpočívadla, drobné
sochařské a vodní prvky, herní a odpočinkový mobiliář);
prvky ÚSES;

podmíněně přípustné využití:
-

fotbalové a další tréninkové hřiště různých rozměrů, za podmínky respektování projektu
Revitalizace Bukovky a její nivy a za podmínky umístění mimo pozemky určené k plnění funkcí
lesa

nepřípustné využití:
-

stavby, opatření a činnosti, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným
využitím;
pozemky a stavby pro trvalé bydlení;
oplocování pozemků;

podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
-

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

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

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

přípustné využití:
-

-

zahrady obytné a produkční;
doplňkové stavby zvyšujících pobytovou, rekreační či produkční využitelnost ploch ZS - např.
zahradní domky, bazény, sportovní zařízení soukromého charakteru, doplňkové stavby k obytné
funkci (individuální garáže);
pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu lokality;
drobné vodní toky a plochy;
veřejná prostranství a pozemky s charakterem veřejné zeleně;
protipovodňová a protierozní opatření;

nepřípustné využití:
-

jiné využití než je uvedeno jako hlavní nebo přípustné;

podmínky prostorového uspořádání:
-

doprovodné stavby přípustné v území budou svým charakterem v maximální možné míře
odpovídat hlavní stavbě a prostředí, do kterého jsou včleňovány;

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

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

přípustné využití:
-

plochy zeleně specifické a izolační;
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-

pozemky dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území;

podmíněně přípustné využití:
-

stezky pro pěší a cyklisty, drobná vybavenost pro nepobytovou rekreaci obyvatel (např.
odpočinkové plochy, amfiteátry, dětská hřiště) za podmínky, že nebude narušena izolační funkce
zeleně;

nepřípustné využití:
-

veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně
přípustným využitím;

podmínky využití zastavitelných ploch jsou uvedeny v kap. 3.

6.6 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Plochy veřejných prostranství - PV
hlavní využití:
-

plochy veřejně přístupné bez omezení, které mají významnou prostorotvornou, pobytovou či
komunikační funkci;

přípustné využití:
-

-

pozemky veřejně přístupné;
stavby a zařízení občanského vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství, které zvyšují
využitelnost těchto ploch pro obyvatele (např. altány, informační kiosky, veřejná WC, dětská
hřiště, menší sportoviště, přístřešky a čekárny veřejné dopravy, vodní prvky, umělecká díla,
doprovodný mobiliář);
menší plochy zeleně veřejného charakteru (jako doplňková funkce);
pozemky, stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury (vč. ploch s nádobami
pro shromažďování separovaného komunálního odpadu);
protipovodňová a protierozní opatření;

podmíněně přípustné využití:
-

parkoviště, pokud není v rozporu s hlavním využitím;

nepřípustné využití:
-

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

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

plochy systému sídelní zeleně veřejně přístupné, které mají významnou prostorotvornou,
rekreační, popř. krajinotvornou funkci;

přípustné využití:
-

-

pozemky veřejně přístupné zeleně;
travnaté plochy s výsadbami vhodné druhové skladby, sadové (popř. krajinářské) úpravy;
drobné vodní toky a plochy;
stavby a zařízení občanského vybavení slučitelné s účelem ploch veřejné zeleně, tedy jako stavby
doplňkové, zvyšující kvalitu a využitelnost těchto ploch jako veřejného prostoru (např. altány,
informační kiosky, oddychová místa, veřejná WC, dětská hřiště, menší sportoviště, přístřešky
veřejné dopravy, plochy s nádobami pro shromažďování separovaného komunálního odpadu,
vodní prvky, umělecká díla, doprovodný mobiliář, okrasné jezírko s podúrovňovou místností);
pěší a cyklistické komunikace;
drobné zpevněné plochy;
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-

protipovodňová a protierozní opatření;

podmíněně přípustné využití:
-

pozemky, stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území,
pokud jejich trasování mimo plochy ZV není reálně možné;

nepřípustné využití:
-

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

6.7 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Plochy dopravní infrastruktury - silniční - DS
hlavní využití:
-

plochy a koridory silniční dopravy, včetně dopravy v klidu a dalších zařízení neliniového
charakteru (pokud tyto plochy nejsou součástí jiných funkčních ploch);
místní a účelové komunikace (vč. cest pro obsluhu pozemků zemědělských a lesních pozemků);

přípustné využití:
-

-

pozemky, stavby a zařízení silnic včetně pozemků součástí komunikací (odvodnění komunikací,
zářezy, násypy, opěrné a zárubní zdi, mosty, stavby a opatření protihlukové či protierozní ochrany
aj.);
pozemky, stavby a zařízení místních a účelových komunikací včetně pozemků součástí
komunikací;
pozemky, stavby a zařízení pro dopravu v klidu (odstavné a parkovací plochy);
pozemky, stavby a zařízení pro veřejnou dopravu (zastávky veřejné autobusové dopravy a jejich
vybavení);
pozemky, stavby a zařízení drobných služeb pro pěší, cyklisty (odpočinková místa aj.) i motoristy;
komunikace pro pěší a cyklisty;
zeleň na dopravních plochách (vegetační doprovod);
doplňkový mobiliář a drobná zařízení technické infrastruktury;
pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území;

podmíněně přípustné využití:
-

umístění nádob pro shromažďování separovaného komunálního odpadu (pouze na vhodných
plochách parkovišť, mimo komunikace);

nepřípustné využití:
-

jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné využití;

podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu:
-

nejsou stanoveny;

Podmínky využití zastavitelných ploch jsou uvedeny v kap. 3.

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

vodní toky (řeky, potoky, náhony a drobné vodoteče), přehrady, rybníky, jezera, mokřady a ostatní
vodní nádrže, které plní funkci vodohospodářskou, ekologicko stabilizační, biologickou, rekreační,
estetickou či hospodářskou;
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přípustné využití:
-

-

vodní toky a plochy včetně břehové zeleně;
technické stavby a zařízení pro obsluhu a ochranu území (přemostění, jezy, jímání vody, výpusti,
hráze, čepy, kaskády, ochranné a opěrné zdi, protipovodňová a revitalizační opatření, drobná
energetická zařízení aj.);
chov ryb a vodních živočichů;
prvky ÚSES;

podmíněně přípustné využití:
-

rekreační využití - u vodních ploch vhodných či určených k tomuto účelu;
stavby a zařízení pro chov ryb - podmínkou je soulad s platnými předpisy;

nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím;
oplocování pozemků vodních toků v řešeném území a vodních ploch v nezastavěném území;

6.9 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
Plochy zemědělské - NZ
hlavní využití:
-

pozemky zemědělského půdního fondu, mimo zastavěné území a zastavitelné plochy a koridory
dopravní infrastruktury; převážně se jedná o ornou půdu, louky a pastviny; zahrnuty jsou také
drobné plochy krajinné zeleně;

přípustné využití:
-

pozemky orné půdy, trvalých travních porostů, sady, zahrady;
liniové nebo plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí, drobné
interakční prvky a vodní plochy);
stavby a zařízení technické infrastruktury, popř. turistické infrastruktury (odpočinková místa aj.);

podmíněně přípustné využití:
-

-

-

-

zalesnění, revitalizace ploch vč. vodotečí, vodní plochy a toky a stavby pro jejich obhospodařování
- podmínkou je respektování zásad ochrany ZPF;
stavby a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu vázané na konkrétní lokalitu nezbytné pro
obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území a pastevectví (např. žlaby, přístřešky
pro dobytek, seníky) - podmínkou je respektování zásad ochrany ZPF;
dopravní plochy nutné pro obhospodařování pozemků a k zajištění prostupnosti krajiny podmínkou je respektování zásad ochrany ZPF;
stavby a zařízení sloužící k ochraně území (protipovodňová a protierozní opatření - poldry,
travnaté průlehy, odvodňovací příkopy, ochranné opěrné nebo zárubní zdi) - podmínkou je
respektování zásad ochrany ZPF;
ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely pouze za podmínky, že nebude narušen krajinný
ráz a nebude výrazně ztížena prostupnost krajiny;
v rámci koridoru pro vymezení prvků ÚSES je možno segmenty ploch využívat dle hlavního,
přípustného a podmíněně přípustného využití předmětných ploch pouze do doby konkrétního
vymezení pozemků spadajících do biokoridoru (v projektech ÚSES); po tomto upřesnění a po
majetkovém vypořádání budou pozemky ÚSES využívány v režimu Ploch přírodních - NP;
stavby a opatření zlepšující podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu,
drobný mobiliář v přírodě blízkém provedení (např. informační tabule, odpočívadla), drobná
myslivecká zařízení (posedy, krmelce) - pokud neznemožňují obhospodařování pozemků;

nepřípustné využití:
-

stavby, opatření a činnosti, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným
využitím;
oplocení pozemků;
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-

stavby a zařízení pro zemědělství jiné, než jsou uvedeny v přípustném využití (např. stavby pro
trvalé kapacitní ustájení hospodářských zvířat);
pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostů;
větrné a fotovoltaické elektrárny;
silnice I. - III. třídy, zpevněné komunikace jiného charakteru než je uvedeno v přípustném, resp.
podmíněně přípustném využití (s výjimkou rozšíření stávajících komunikací);

podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
-

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

6.10 PLOCHY LESNÍ
Plochy lesní - NL
hlavní využití:
-

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

přípustné využití:
-

-

plochy PUPFL;
pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství (lesnické účelové komunikace a plochy, hrazení
bystřin a strží, odvodnění lesní půdy, myslivecká zařízení, protierozní a protipovodňová opatření)
malé vodní plochy a toky;
cyklotrasy, turistické trasy a naučné stezky s konkrétním umístěním na lesních cestách;
nezbytné stavby a zařízení technického vybavení a stavby a zařízení nevyžadující odnětí
pozemků určených k plnění funkcí lesa podle ustanovení příslušných právních předpisů (vč.
drobného mobiliáře v přírodě blízkém provedení - např. informační tabule, odpočívadla);
stávající plochy trvalých travních porostů, orné půdy a mimolesní zeleně;
protipovodňová a protierozní opatření;

podmíněně přípustné využití:
-

dočasné využití pro hromadnou rekreaci v přírodě za podmínky souladu s platnými předpisy;
ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely - za podmínky zajištění prostupnosti krajiny;
v rámci koridorů pro vymezení prvků ÚSES je možno plochy využívat dle hlavního, přípustného a
podmíněně přípustného využití pouze do doby plošného vymezení konkrétního biokoridoru
příslušných šířkových parametrů s tím, že poté budou prvky ÚSES využívány v režimu ploch
přírodních - NP (viz bod 6.11);

nepřípustné využití:
-

-

stavby, opatření a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím;
oplocení pozemků (vyjma dočasného, např. pro lesní školky);
silnice I. - III. třídy, zpevněné komunikace jiného charakteru než je uvedeno v přípustném, resp.
podmíněně přípustném využití (s výjimkou rozšíření stávajících za účelem zlepšení parametrů
silnic);
stavby a zařízení pro zemědělství (vyjma zařízení pro chov včel);
rekreační objekty pobytového charakteru;
pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostů;
větrné a fotovoltaické elektrárny;

podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu:
- případné výškové stavby (rozhledny, zařízení technické infrastruktury) jsou z hlediska ÚP
přípustné pouze v případě, že negativně nenaruší krajinný ráz a panorama obce;
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6.11 PLOCHY PŘÍRODNÍ
Plochy přírodní - NP
hlavní využití:
-

-

lesní porosty, krajinná zeleň, vodní plochy, popř. součásti ZPF, jež souhrnně vytvářejí plochy
původních, přírodních a přírodě blízkých ekosystémů a zajišťují tak uchování druhového a
genového bohatství spontánních druhů a organismů - fauny a flóry;
plochy NP jsou vymezeny na základě zvláštních předpisů pro zajištění ochrany a žádoucího
vývoje prvků územního systému ekologické stability a dalších ekologicky cenných území, jejichž
kategorie stanoví příslušný zákon;

přípustné využití:
-

pozemky určené k plnění funkce lesa s mimoprodukčními způsoby hospodaření včetně zalesnění;
pozemky ZPF - určené pro extenzivní hospodaření způsobem šetrným k přírodním danostem;
plochy zeleně zajišťující mimoprodukční funkce krajiny a příznivé působení na okolní ekologicky
méně stabilní části krajiny;
stavby a opatření v zájmu zabezpečení prostoru pro relativně nerušenou existenci a vývoj
přírodních a přírodě blízkých společenstev a v zájmu ochrany přírody a krajiny;
turistika po vyznačených cestách, naučné stezky aj.;
plochy účelových komunikací zejména pro obhospodařování zemědělských a lesních pozemků;
pozemky vodních toků a vodních ploch udržované v přírodě blízkém stavu;
stavby a zařízení sloužící k ochraně území (např. protipovodňová a protierozní opatření);

podmíněně přípustné využití:
-

stávající činnosti produkčního charakteru lze realizovat bez možnosti zvyšování jejich intenzity;
charakter mimoprodukčních funkcí zemědělského a lesního půdního fondu musí být v souladu se
zájmy ochrany přírody a krajiny;
přípustné využití a změny využití území (změna kultury pozemku) jsou podmíněny dodržením
podmínek ochrany přírody a krajiny;
výstavba liniových inženýrských sítí, jejichž trasování mimo přírodní zónu není reálně možné pokud nebude zásadně narušena přírodní funkce plochy;
ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely - za podmínky zajištění prostupnosti krajiny;
drobný mobiliář v přírodě blízkém provedení (např. informační tabule, odpočívadla), drobná
myslivecká zařízení (posedy, krmelce) - s podmínkou nenarušení přírodní (ochranné) funkce
plochy;

nepřípustné využití:
-

-

stavby, opatření a činnosti, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným
využitím;
oplocení pozemků (vyjma dočasného, např. pro lesní školky);
silnice I. - III. třídy, zpevněné komunikace jiného charakteru než je uvedeno v přípustném, resp.
podmíněně přípustném využití (s výjimkou rozšíření stávajících za účelem zlepšení parametrů
silnic);
stavby a zařízení pro zemědělství (vyjma zařízení pro chov včel);
rekreační objekty pobytového charakteru;
pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostů;
větrné a fotovoltaické elektrárny;

podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu:
-

případné výškové stavby (zařízení technické infrastruktury) jsou z hlediska ÚP přípustné pouze
v případě, že negativně nenaruší krajinný ráz a panorama obce;
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6.12 PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Plochy smíšené nezastavěného území - přírodní, zemědělské - NSpz
hlavní využití:
-

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

přípustné využití:
-

zeleň zajišťující mimoprodukční funkce krajiny a příznivé působení na okolní ekologicky méně
stabilní části krajiny;
pozemky ZPF pro extenzivní způsoby hospodaření (hospodaření způsobem šetrným k přírodním
danostem bez zvyšování intenzity využití);
vodní toky a vodní plochy udržované v přírodě blízkém stavu vč. revitalizačních opatření;
drobný mobiliář v přírodě blízkém provedení (např. informační tabule, odpočívadla);
stavby a zařízení technické infrastruktury (vč. liniových inženýrských sítí), popř. turistického
vybavení (odpočinková místa);

podmíněně přípustné využití:
-

-

zalesnění (podmíněno dodržením podmínek ochrany přírody a ZPF);
pozemky účelových komunikací zejména pro obhospodařování zemědělských a lesních pozemků,
pro zajištění průchodnosti krajiny - podmínkou je respektování zásad ochrany ZPF;
turistika po značených cestách;
stavby nebo opatření k zadržování vody v krajině, ke zpomalení odtoku (zasakovací pásy, poldry,
travnaté průlehy a další protierozní a protipovodňová opatření šetrná k přírodě) - podmínkou je
respektování zásad ochrany ZPF a ochrany přírody a krajiny;
ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely - za podmínky zajištění prostupnosti krajiny;
v rámci koridorů pro vymezení prvků ÚSES je možno plochy využívat dle hlavního, přípustného a
podmíněně přípustného využití pouze do doby plošného vymezení konkrétního biokoridoru
příslušných šířkových parametrů s tím, že poté budou prvky ÚSES využívány v režimu ploch
přírodních - NP (viz bod 6.11);

nepřípustné využití:
-

-

-

stavby, opatření a činnosti, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným
využitím;
oplocování a scelování pozemků s výjimkami stanovenými v souladu s požadavky ochrany přírody
a krajiny, změny kultur na ornou půdu, zahrady a sady, terénní úpravy, úpravy vedoucí ke
změnám vodního režimu, odtokových poměrů a vzhledu krajiny;
silnice I. - III. třídy, zpevněné komunikace jiného charakteru než je uvedeno v přípustném, resp.
podmíněně přípustném využití (s výjimkou rozšíření stávajících za účelem zlepšení parametrů
silnic);
stavby a zařízení pro zemědělství (vyjma zařízení pro chov včel);
rekreační objekty pobytového charakteru;
pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostů;
větrné a fotovoltaické elektrárny;

podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
-

případné výškové stavby (rozhledny, zařízení technické infrastruktury) jsou z hlediska ÚP
přípustné pouze v případě, že negativně nenaruší krajinný ráz a panorama obce;
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7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ
K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH
PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
Územním plánem je stanoveno následující veřejně prospěšné opatření (VPO) s možností
vyvlastnění, zakreslené ve Výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací:

Pořadové
číslo

Popis a lokalizace

Obec /
katastrální území

VU1

- založení prvků systému ekologické stability - nadregionální biokoridor
NRBK K 72 (v ZÚR Pardubického kraje s označením U02)

Živanice /
Živanice, Nerad

8. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ
PRÁVO

Územním plánem jsou navrženy následující veřejně prospěšné stavby(VPS), pro něž může
být uplatněno předkupní právo ve prospěch Obce Živanice:

Pořadové
číslo

PD1
větevA,B

Popis

Dotčené parcely
katastru nemovitostí

- dopravní infrastruktura - v jižní části ř.ú., na parcele
657/6 se spojují větve „A“ a „B“

KN p. č. 937/18,
937/12,942/4,972/5,
775/3, 657/6,657/7,
942/5, 939/2, 657/4,
972/21, 972/24, 643/4,
643/3, 644/4, 644/6,
643/9, 644/7, 644/8,
775/3, 775/4, 769/5,
756/1, 943/7

Obec /
katastrální
území

Živanice /
Živanice

9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ
POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI

V rámci řešení územní studie je nutno přihlédnout k obecným podmínkám využití funkčních
ploch, do kterých jsou jednotlivé lokality zařazeny (kap. 6) a konkrétním podmínkám pro využití
zastavitelných ploch (kap.3).
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Územní plán vymezuje plochu pro prověření územní studií. Rámcové zadání územní studie je
uvedeno v tabulce s tím, že dle aktuálních podmínek bude pořizovatelem v souladu s podmínkami
stanovenými stavebním zákonem zpracováno aktuálně doplněné zadání.

Označení lokality

Z1

Rámcové zadání územní studie
Prověřit architektonické a urbanistické působení celků ve vztahu k okolní zástavbě i
jednotlivým hmotám v území, navrhnout významnější plochy veřejných prostranství v min.
2
rozsahu 5000m (do této plochy se nebudou započítány pozemní komunikace), navrhnout
plochu pro občanské vybavení, řešit koncepci TI.
V rámci územní studie bude lokalita rozčleněna na logické celky, u nichž bude stanovena
etapizace výstavby tak, aby byl zajištěn postup výstavby.

Lhůty pro pořízení územních studií:
Územní studie bude pořízena nejpozději do 4 let od vydání ÚP Živanice, nejpozději však před
vydáním územního souhlasu, územního rozhodnutí či stavebního povolení.

10. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6
STAVEBNÍHO ZÁKONA
Nebylo nutno stanovit kompenzační opatření.

11. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ
GRAFICKÉ ČÁSTI
Počet stran textové části ÚP:

34 stran formátu A4

Obsah grafické části ÚP:
1. Výkres základního členění území
2. Hlavní výkres
3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

34

měřítko 1 : 5 000
měřítko 1 : 5 000
měřítko 1 : 5 000
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II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽIVANICE
Úvod - pojmy využívané v textových částech Územního plánu Živanice

Územní plán Živanice (dále „ÚP“) a Odůvodnění ÚP používají pojmy stavené zákonem č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

zastavěné území je území vymezené územním plánem (postupem podle stavebního zákona §58);
zastavitelná plocha je plocha vymezená k zastavění v územním plánu - vně hranice zastavěného
území;
přestavbová plocha je plocha uvnitř zastavěného území určená územním plánem ke změně využití;
plochy změn souhrnně označují zastavitelné a přestavbové plochy;
nezastavěné území je tvořeno pozemky, které nejsou zahrnuty územním plánem do zastavěného
území nebo zastavitelných ploch;
hlavní využití charakterizuje funkční využití stanovené tímto územním plánem;
přípustné využití je výčtem staveb, které lze v ploše umístit a vymezit jim pozemky, zařízení, změn
staveb a výčtem způsobů, kterými mohou být pozemky a plochy využity;
podmíněně přípustné využití stanoví výčet staveb a zařízení, které lze v dané ploše umístit na
základě splnění stanovených podmínek, a výčet změn využití, které lze uskutečnit na základě splnění
stanovených podmínek;
nepřípustné využití může kromě vymezení nepřípustného využití označit specifické činnosti, stavby a
způsoby využití, které nelze v dané ploše uplatnit;
podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu mohou kromě prostorových
stanovit i kapacitní limity, které nesmějí být překročeny;
plocha je část území tvořená pozemkem nebo souborem pozemků vymezená územním plánem
s ohledem na stávající nebo požadovaný způsob jejího využití a její význam;
koridor je plocha pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo opatření nestavební
povahy;
veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby a zařízení 1. dopravní infrastruktury, 2.
technické infrastruktury, 3. občanského vybavení - zařízení pro vzdělání a výchovu, sociální a
zdravotní služby a péči o rodinu, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva), 4. veřejných
prostranství zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu;
veřejně prospěšnou stavbou je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně
území obce, kraje nebo státu vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci (zde územním
plánem);
veřejně prospěšným opatřením je opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území
a k rozvoji nebo ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané
územně plánovací dokumentaci;
asanací se rozumí ozdravění území;
společné jednání - projednání návrhu ÚP dle § 50 stavebního zákona;
veřejné projednání, řízení o ÚP - projednání návrhu ÚP dle § 52 stavebního zákona;
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Vysvětlení pojmů využívaných v kapitole 6 výrokové části ÚP:
- ve vztahu k obslužným funkcím (občanské vybavení včetně služeb) představuje zařízení
místního významu zařízení sloužící zejména pro obyvatele dané lokality a s určitou (lokálně
diferencovanou) docházkovou vzdáleností;
- občanské vybavení - zahrnuje zařízení veřejné infrastruktury a zařízení vybavenosti komerční,
tzn. souhrnně zařízení pro správu a administrativu, zařízení školská a výchovná, zařízení pro
kulturu, zařízení pro tělovýchovu a sport, zařízení zdravotnictví a sociální péče, zařízení
maloobchodu, služeb nevýrobních a výrobních, zařízení veřejného ubytování a stravování;
-

komerční občanské vybavení - slouží např. pro administrativu, obchodní prodej, ubytování,
stravování a další služby;

-

dosavadní využití - využití, které z funkčního nebo urbanistického hlediska není v souladu se
stanoveným funkčním využitím, ale po dobu životnosti dané stavby je přípustné;

-

podkroví - prostor nad nadzemním podlažím vymezený konstrukcí krovu;

-

přípustná míra dopravní zátěže v lokalitě se vztahuje k požadovanému charakteru komunikace,
zejména s ohledem na bezpečnost a výkonnost dopravy a její ovlivnění okolního prostředí;

-

pohodou bydleni se rozumí souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydleni bylo
zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra
klidného bydleni. Pohoda bydleni je daná zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí,
např. nízkou hladinou hluku, čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi
pachu a prachu, osluněním apod.;

-

lehký průmysl - plošně náročnější produkce zboží pro koncového spotřebitele (tj. spotřebního
zboží) s vyššími dopravními nároky. Její environmentální dopady na okolí nejsou tak velké, aby
výroba tohoto typu nemohla být umisťována do blízkosti (míněno však nikoliv do přímého
sousedství) obytných či jiných klidových a smíšených funkcí. Související dopravní obsluha
výrobního areálu většinou zároveň představuje jeden z hlavních možných negativních dopadů
tohoto typu průmyslu, proto jsou tyto plochy umisťovány v dosahu nadřazené komunikační sítě;

-

drobná a řemeslná výroba - malosériová výroba či výrobní služby, které svým charakterem a
kapacitou nemění charakter území, vyjádřený hlavním využitím plochy. Provoz s malým rozsahem
výměry výrobní plochy, nízkým počtem zaměstnanců a neklade zvýšené nároky na dopravní zátěž
území. Za drobnou a řemeslnou výrobu nelze považovat např. klempírny, lakovny, truhlárny,
betonárky a další provozy, které vyžadují vstup těžké nákladní dopravy do území;

-

zemědělská malovýroba - v měřítku kapacity ustájení živočišné výroby do 49 dobytčích jednotek;

-

zemědělská velkovýroba - v měřítku kapacity ustájení živočišné výroby nad 49 dobytčích
jednotek;

-

koeficient zastavění - znamená podíl celkové zastavěné plochy z celkové rozlohy pozemku. Do
zastavěné plochy se započítávají veškeré zpevněné plochy tj. plochy všech objektů a staveb,
komunikací a parkovacích ploch;

-

tradiční zástavba - je dána zejména charakterem rodinného domu venkovského typu samostatně stojící dům, který může mít maximálně dvě nadzemní podlaží a obytné podkroví;

-

zásady ochrany ZPF - jsou stanoveny v §4 Zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu;

Dále Územní plán Živanice pracuje s pojmy:
stabilizované území je území, v němž je stávající stav využití převzat beze změny do návrhu
územního plánu;
územní systém ekologické stability (ÚSES) je krajinotvorný program, jehož úkolem je zvýšení
ekologické stability od nejmenších celků až po celoevropské sítě;
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definuje ÚSES takto: „Územní systém ekologické
stability je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu
krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.“
ÚSES je tvořen následujícími skladebnými prvky: biocentrum, biokoridor, interakční prvek;
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Seznam použitých zkratek

BD
BP
BPEJ
CO
ČEZ
ČOV
č.p.
ČS
ČSN
ČSÚ
DN
EVL
CHKO
KN
KPÚ
k.ú.
LBC
LBK, NRBK
LVS
MÚ
NN, VN, VVN
NZV
OP
ORP
OÚ
PLO
POÚ
PP
PRVK
PUPFL
PÚR
RD
RS
ř.ú.
STL, (V)VTL
TI
TK
TKO
TS
ÚAN
ÚAP
ÚP
ÚPD
ÚSES
VAK
VKP
VPO
VPS
ZD
ZPF
ZÚR
ZVHS
ZSJ

- bytový dům
- bezpečnostní pásmo
- bonitovaná půdně ekologická jednotka
- civilní ochrana
- České energetické závody, a.s.
- čistírna odpadních vod
- číslo popisné
- čerpací stanice
- česká státní norma
- Český statistický úřad
- dimenze potrubí
- evropsky významná lokalita
- chráněná krajinná oblast
- katastr nemovitostí
- komplexní pozemkové úpravy
- katastrální území
- lokální biocentrum
-lokální, nadregionální biokoridor
- lesní vegetační stupeň
- městský úřad
- nízké, vysoké, velmi vysoké napětí
- nouzové zásobování vodou
- ochranné pásmo
- obec s rozšířenou působností
- obecní úřad
- přírodní lesní oblast
- pověřený obecní úřad
- Přírodní památka
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje
- pozemky určené k plnění funkce lesa
- Politika územního rozvoje ČR
- rodinný dům
- regulační stanice
- řešené území
- středotlaký, (velmi)vysokotlaký (plynovod)
- technická infrastruktura
- tlaková kanalizace
- tuhý komunální odpad
- transformační stanice
- území s archeologickými nálezy
- územně-analytické podklady
- územní plán
- územně plánovací dokumentace
- územní systém ekologické stability
- vodovody a kanalizace
- významný krajinný prvek
- veřejně prospěšné opatření
- veřejně prospěšná stavba
- zemědělské družstvo
- zemědělský půdní fond
- Zásady územního rozvoje Pardubického kraje
- Zemědělská vodohospodářská správa
- základní sídelní jednotka (místní část)
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a) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU, RESP.
VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO
ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Dne 31. 1. 2011 rozhodlo Zastupitelstvo obce Živanice (dále jen „zastupitelstvo“) usnesením č.
31/01/2011 na svém zasedání, v souladu s § 6 odst.5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního
zákona v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), o pořízení Územního plánu Živanice (dále jen
„územní plán“); schválilo určeného zastupitele Věru Rálišovou a Ing. Kateřinu Voříškovou pro
spolupráci s Magistrátem města Pardubic, odborem hlavního architekta (dále jen „pořizovatel“),
v souladu s § 6 odst.5 písm.f) zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona; a schválilo žádost o
pořízení územního plánu pořizovatelem, v souladu s § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.
stavebního zákona.
Na základě doručené žádosti o pořízení územního plánu ze dne 5. 4. 2011 byl pořizovatelem
zahájen proces pořizování územního plánu. Určený zastupitel předal pořizovateli 22 návrhů na
pořízení územního plánu od občanů, které byly v uplynulém období podány na obec. Pořizovatel
návrhy posoudil a předložil je k rozhodnutí zastupitelstvu. Dne 31. 10. 2011 zastupitelstvo na svém
zasedání rozhodlo usnesením č. 3 o 70-ti pozemkových parcelách; všech 70 pozemkových parcel
bylo schváleno k prověření.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval návrh zadání územního plánu.
Veřejnou vyhláškou bylo na úřední desce obce i Magistrátu města Pardubic oznámeno projednávání
návrhu zadání územního plánu. Návrh zadání byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 23. 11. 2011 do
23. 12. 2011 na obecním úřadě v Živanicích a u pořizovatele. Návrh byl rovněž zveřejněn na
webových stránkách Magistrátu města Pardubic. V uvedeném termínu dotčené orgány včetně
Krajského úřadu uplatnily požadavky na obsah územního plánu, občané neuplatnili žádné písemné
připomínky. Rovněž sousední obce neuplatnily své podněty. V rámci projednávání územního plánu
nebyl dotčeným orgánem uplatněn požadavek na zpracování vyhodnocení vlivu dokumentace na
životní prostředí. Na základě výsledků projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
upravil návrh zadání a zadání bylo předáno zastupitelstvu ke schválení. Dne 24. 1. 2012 usnesením č.
24/01/2012/2 bylo zadání územního plánu bez připomínek schváleno zastupitelstvem. Dne 31. 1.
2012 pořizovatel předal zadání projektantovi.
Dne 24. 9. 2012 bylo dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím a obci Živanice
oznámeno konání společného jednání o návrhu územního plánu. Termín společného jednání byl
stanoven na 11. 10. 2012. Návrh územního plánu byl vystaven k nahlédnutí od 11. 10. 2011 do 10.
11. 2012 na obecním úřadě v Živanicích a u pořizovatele. Návrh byl rovněž zveřejněn na webových
stránkách Magistrátu města Pardubic. Společné jednání o návrhu územního plánu proběhlo u
pořizovatele. V uvedeném termínu uplatnily dotčené orgány včetně krajského úřadu svá stanoviska.
Na základě novely stavebního zákona, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2013, byl návrh územního
plánu veřejnou vyhláškou zveřejněn na úřední desce obce i Magistrátu města Pardubic. Návrh
územního plánu byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 15. 1. 2013 do 5. 3. 2013 na obecním úřadě
v Živanicích a u pořizovatele. Návrh byl rovněž zveřejněn na webových stránkách Magistrátu města
Pardubic. Pořizovatel obdržel 2 připomínky od právnických osob a 10 připomínek od fyzických osob.
Sousední obce připomínky neuplatnily. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil
výsledky projednání (viz tabulka vyhodnocení společného jednání). Dne 9. 10. 2013 pořizovatel
požádal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu,
oddělení územního plánování o posouzení návrhu územního plánu dle § 50 odst.7 stavebního zákona
v platném znění a tento orgán vydal dne 4. 11. 2013 souhlasné stanovisko. Na základě vyhodnocení
výsledků projednání návrhu územního plánu pořizovatel předal dne 11. 11. 2013 návrh územního
plánu k úpravě projektantovi.
Pořizovatel od projektanta převzal upravený návrh územního plánu pro veřejné projednání.
Veřejné projednání návrhu územního plánu bylo svoláno v souladu s § 52 stavebního zákona na 22.
července 2014 v 18:00 hod. v sokolovně v Živanicích. Na veřejné projednání byly pozvány jednotlivě
dotčené orgány, sousední obce, krajský úřad, obec Živanice a veřejnou vyhláškou byla pozvána
veřejnost. Úplná dokumentace návrhu byla vystavena na internetových stránkách města Pardubic
v termínu od 7. 6. 2014 do 29. 7. 2014 a také k nahlédnutí ve fyzické podobě na odboru hlavního
architekta Magistrátu města Pardubice a obci Živanice. V průběhu řízení o návrhu územního plánu
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obdržel odbor hlavního architekta 9 stanovisek od dotčených orgánů, 17 námitek od vlastníků
pozemků a staveb dotčených návrhem a 6 připomínek. Sousední obce neuplatnily žádnou
připomínku.
Stanovisko krajského úřadu, oddělení územního plánování, konstatovalo, že na základě
posouzení částí řešení, které byly od společného jednání změněny, stanovisko dle § 50 odst. 7
stavebního zákona, které bylo vydáno dne 4. 11. 2013 pod čj. KrÚ 71276/2013, zůstává i nadále v
platnosti.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky veřejného projednání a
zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek
k návrhu územního plánu. Zároveň byly vyhodnoceny připomínky ze společného jednání. Návrhy byly
v souladu s § 53 odst.1 stavebního zákona doručeny dotčeným orgánům a krajskému úřadu, kteří byly
vyzváni, aby ve lhůtě 30-ti dnů od obdržení uplatnily svá stanoviska. Pořizovatel obdržel 9 stanovisek
dotčených orgánů a 1 stanovisko krajského úřadu. Požadavky na úpravu územního plánu vzešly od
Krajské hygienické stanice Pardubického kraje (viz „tabulka vyhodnocení stanovisek dotčených
orgánů k návrhu rozhodnutí o námitkách a připomínkách z veřejného jednání k ÚP Živanice“).
V průběhu rozhodování o námitkách a vyhodnocování připomínek (na základě výsledků voleb
– říjen 2014) byl usnesením Zastupitelstva č.15/12/2014 ze dne 15.12.2014 schválen nový určený
zastupitel, pan Petr Lejhanec.
Na základě výsledků veřejného projednání došlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu
a proto pořizovatel dále postupoval v souladu s § 53 odst.2 stavebního zákona. Dne 14. 1. 2015
pořizovatel zažádal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství o
stanovisko dle ustanovení § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny a dle § 10i zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí. Pořizovatel obdržel stanovisko příslušného orgánu dle ustanovení § 45i
zákona o ochraně přírody a krajiny – Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství zn. 2895/2015/OŽPZ/Le ze dne 19.1.2015 ve znění, že předložený záměr nemůže mít
významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významnou lokality. Příslušný úřad - Krajský
úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod čj. KrÚ 10026/2015/OŽPZ/ST
ze dne 11.2.2015 posoudil podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí podstatnou
úpravu návrhu územního plánu a dospěl k názoru, že k upravenému návrhu územního plánu Živanice
není požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Dne 9.3.2015 předal pořizovatel projektantovi výsledky vyhodnocení veřejného projednání pro
úpravu návrhu územního plánu s požadavkem, aby do kapitoly „Vyhodnocení splnění zadání“ uvedl
výčet všech částí řešení, které byly od veřejného projednání změněny. Dále pořizovatel požadoval
vložit do kapitoly „Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů“ zpracované tabulky a to
„Vyhodnocení společného a veřejného projednání ÚP Živanice“. Tabulku rozhodnutí o námitkách po
veřejném projednání ÚP Živanice a tabulku „Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu
rozhodnutí o námitkách a připomínkách z veřejného projednání k ÚP Živanice“ pořizovatel požadoval
vložit do kap. „Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění“ a do kap. „Vyhodnocení připomínek“.
Současně pořizovatel požádal projektanta o vložení textu, jak se postupovalo při pořizování územního
plánu do kapitoly - „Postup při pořízení územního plánu“.
Pořizovatel od projektanta převzal upravený návrh územního plánu pro opakované veřejné
projednání. Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu bylo svoláno v souladu s § 52
stavebního zákona na 2. července 2015 v 17:00 h. v sokolovně v Živanicích. Na opakované veřejné
projednání byly pozvány jednotlivě dotčené orgány, sousední obce, Krajský úřad, obec Živanice a
veřejnou vyhláškou byla pozvána veřejnost. Úplná dokumentace návrhu byla vystavena na
internetových stránkách města Pardubic v termínu od 22. 4. 2015 do 9. 6. 2015 a také k nahlédnutí ve
fyzické podobě na odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubice a obci Živanice. V průběhu
řízení o návrhu územního plánu obdržel odbor hlavního architekta 11 stanovisek od dotčených
orgánů, 2 námitky od vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem a 3 připomínky. Sousední obce
neuplatnily žádnou připomínku.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky opakovaného veřejného
projednání a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh
vyhodnocení připomínek k návrhu územního plánu. Návrhy byly v souladu s § 53 odst. 1 stavebního
zákona doručeny dotčeným orgánům a Krajskému úřadu, kteří byly vyzváni, aby ve lhůtě 30-ti dnů od
obdržení uplatnily svá stanoviska. Pořizovatel obdržel 6 stanovisek dotčených orgánů a 1 stanovisko
krajského úřadu. Požadavek na úpravu územního plánu od dotčených orgánů nevzešel žádný. Na
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základě rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek a na základě vyhodnocení výsledků
opakovaného veřejného projednání pořizovatel zajistil úpravu návrhu územního plánu u projektanta.
Tato úprava nemá vliv na koncepci řešení územního plánu.
Po úpravě byl územní plán předán Zastupitelstvu obce Živanice k vydání.

Kapitolu zpracoval pořizovatel (Ing. arch. Dana Mojžíšková, referentka odboru hlavního
architekta Magistrátu města Pardubice).

b) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ (S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM,
VYHODNOCENÍ KOORDINACE SE SOUSEDNÍMI OBCEMI)
Soulad s Politikou územního rozvoje
Územní plán je vypracován v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 (PÚR)
schválenou usnesením vlády ČR č. 929 dne 20. 7. 2009 a v souladu s Aktualizací č. 1 PÚR ČR
schválenou dne 15. 4. 2015 usnesením vlády ČR č. 276.
Řešené území leží v Rozvojové oblasti republikové úrovně OB4 Hradec Králové / Pardubice.
Řešené území nespadá do rozvojových os, specifických oblastí ani do koridorů či ploch dopravní a
technické infrastruktury vymezených Politikou územního rozvoje ČR 2008 ve znění Aktualizace č. 1.
Z obecně formulovaných Republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území ze schválené PÚR ČR naplňuje předmětný ÚP zejména tyto body:
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho
historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana
by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy
udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných
případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným
celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly
zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako
důsledku nedostatku lidských zásahů. - V ÚP je kladen důraz na ochranu prvků ÚSES (vč. NRBK
K72), přírodní památky č. 721 Labiště pod Opočínkem, niv toků, lesních komplexů, respektování
kulturních památek a památek místního významu, archeologických lokalit, záplavového území, aktivní
zóny záplavového území, OP II. stupně přírodních léčivých zdrojů - peloidů lázeňského místa Lázně
Bohdaneč, OP pozorovacího vrtu a jiných přírodních a kulturně-civilizačních hodnot.
(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální
segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k
segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací
činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně. - V plochách
stabilizovaných a zastavitelných vytváří ÚP předpoklad pro rozvoj území zejména s ohledem na
umožnění podnikání ve venkovském prostoru.
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve
spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a
koridorů vymezených v PÚR ČR. - Při funkčním členění a lokalizaci návrhových ploch byl v ÚP vždy
důsledně zvažován vliv na urbanistickou strukturu, na krajinu i další hodnoty vyžadující ochranu (viz
výše). Rozvojová lokalita Z11, která na základě územního rozhodnutí byla zapracována do ÚP
Živanice zasahuje do volné krajiny.
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(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv.
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat
zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného
území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její
fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty
na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje
negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. - V ÚP je např. navržena přestavbová
plocha zemědělského areálu v jihozápadní části Živanic, revitalizace vodního toku Bukovka, ÚP
respektuje veřejnou zeleň, navrhuje zalesnění, umožňuje flexibilní využití zemědělského areálu
s ohledem na nekonfliktnost s okolními klidovými funkcemi apod.
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to
při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např.
ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany
zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů,
chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního
půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v
ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích,
zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet
podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet
podmínky pro využití přírodních zdrojů. - viz výše bod (14).
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území.
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které
umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). - V ÚP je např.
navržena cyklostezka z Živanic k Mělickému rybníku - navržená ve dvou trasách, která umožní
sportovní aktivity mimo silniční dopravu, navržena je pobytová rekreační louka u rybníka v jižní části
Živanic a na ní navazující plocha pro sport a rekreaci, rozšíření stávajícího areálu TJ Sokol apod.
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a
technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li
to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí
nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů
městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však
vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od
vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně
předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení
negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných
technických opatření na eliminaci těchto účinků). - V ÚP jsou respektovány účelové a místní
komunikace propojující krajinu a zemědělské pozemky. Regulativy je umožněno doplnění komunikací
pro pěší a cyklisty.
(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví,
zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou
veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti
dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s
ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např.
železniční, cyklistickou). - viz body 22,23.
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva 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 staveb a opatření
na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet
podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a
kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a zastavitelných
plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s
cílem zmírňování účinků povodní. - ÚP nenavrhuje zastavitelné plochy pro bydlení v záplavovém
území, respektuje investice do půdy, zapracovává projekt revitalizace Bukovky a její nivy.
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(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro
zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak,
aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních
obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. - V ÚP je
navrženo rozšíření sportovního areálu TJ Sokol, plocha pro sport a rekreaci v jižní části obce,
doplnění technické infrastruktury, atd., více viz např. body 19, 22-25, 30.
(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to
vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo
městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace,
občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní
prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat
obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro
vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest vč. doprovodné zeleně v místech, kde je
to vhodné. - viz body 22-25.
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v
budoucnosti. - V ÚP je navržen potřebný rozvoj technické infrastruktury.
Soulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací, požadavky vyplývající ze širších vztahů
Územní plán je vypracován v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje
(ZÚR) vydanými krajským zastupitelstvem 29. 4. 2010 usnesením č. Z/170/10 (nabytí účinnosti 15. 6.
2010) a v souladu s Aktualizací č.1 ZÚR Pardubického kraje vydanou dne 17. 9. 2014 usnesením č.
Z/229/14 (nabytí účinnosti 7. 10. 2014). Jedná se o krajský dokument určující základní požadavky na
uspořádání území kraje a stanovující podmínky pro účelné využití území kraje. ZÚR zpřesňuje
vymezení Rozvojové oblasti republikového významu OB4 Hradec Králové / Pardubice na území
Pardubického kraje.
Z obecně formulovaných priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje
území naplňuje předmětný ÚP zejména tyto body:
(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje.
Přitom se soustředit zejména na:
a)zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko-stabilizační funkce krajiny;
b)ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;
c)zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské
urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit
fragmentaci krajiny;
d)ochranu obyvatel před zdravotními riziky z narušené kvality prostředí, zejména ve vztahu k vysoké
zátěži hlukem, škodlivými látkami v ovzduší a znečišťování povrchových vod využívaných ke koupání.
e)ochranu před vznikem prostorově sociální segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost
obyvatel;
f)rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do nejméně
konfliktních lokalit;
(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území
kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se
soustředit zejména na:
a)posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat příznivá urbanistická a
architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných prostranství a
ploch veřejné zeleně, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné
prostupnosti krajiny;
b)vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti
sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a preferovat
rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině;
c)intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace;
d)rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného výzkumu,
strategických služeb (znalostní ekonomika);
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e)uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění pozemkové držby
prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků zvyšujících ekologickou stabilitu
krajiny a eliminujících erozní poškození;
f)uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit
intenzivnější rekreační a turistické využívání území;
g)rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování energiemi a
vodou a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský
rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje.
h)úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti;
i)vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z
obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik
při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi;
ÚP je v souladu s čl. 12 a 13 ZÚR Pardubického kraje, mimo jiné:
•

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

•

jsou vytvořeny podmínky pro ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území;

•

jsou vytvořeny podmínky pro dotváření krajiny s cílem zvýšení její estetické hodnoty a
ekologické stability;

•

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

•

byly zpřesněny prvky ÚSES nadregionálního charakteru - K72 (veřejně prospěšné opatření
U02);

Kromě výše uvedeného jsou respektovány následující prvky (nositelé limitů) nadmístního
významu:
•

nadregionální biokoridor K72 Polabský luh - Bohdaneč (NRBK K 72) vč. ochranného pásma
na severu a jihu řešeného území;

•

silnice II /333 procházející centrem Živanic;

•

nadzemní elektrické vedení VVN 110kV protínající obec ve směru sever - jih;

•

plynovod VTL s plynovou regulační stanicí ve východní části obce;

•

ochranné pásmo letiště v jihovýchodní části řešeného území;

•

záplavové území v jižní části řešeného území;

•

aktivní zóna záplavového území;

•

Přírodní památka č. 721 Labiště pod Opočínkem vč. ochranného pásma;

•

vodní cesta (řeka Labe);

•

ložiska nevyhrazených nerostů;

Řešené území je dle ZÚR Pk rozděleno do tří oblastí krajinného typu. Severní část obce je
zařazena do lesozemědělské krajiny, jižní část obce do zemědělské krajiny a západní okraj do lesní
krajiny. Živanice se nachází v krajině s předpokládanou vyšší mírou urbanizace.
Územní plán respektuje zásady
lesozemědělské a rozhodování o nich:
•

stanovené

v ZÚR

pro

plánování

změn

v krajině

zastavitelné plochy mimo zastavěné území jsou navrženy v souladu s potřebami rozvoje obce;

•

zábor PUPFL je předpokládán pouze v minimálním rozsahu;

•

územní plán stanovenou koncepcí řešení krajiny chrání krajinné prostředí obce, vytváří
předpoklady pro zachování a rozvoj krajinné mozaiky;

Územní plán respektuje zásady stanovené v ZÚR pro plánování změn v krajině zemědělské a
rozhodování o nich:
•

zastavitelné plochy jsou navrženy v přímé návaznosti na zastavěné území;
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•

je navržena obnova cestní sítě vč. interakčních prvků v krajině;

Územní plán respektuje zásady stanovené v ZÚR pro plánování změn v krajině lesní a
rozhodování o nich:
•

zastavitelné plochy v tomto krajinném typu ÚP nenavrhuje;

•

zábor PUPFL v tomto krajinném typu není navrhován;

V souladu se ZÚR Pk bylo v ÚP navrženo veřejně prospěšné opatření (VPO) s možností
vyvlastnění VU1 (v ZÚR Pk označeno U02), které se týká nadregionálního biokoridoru NRBK K72.
Při tvorbě ÚP byla prověřena koordinace s ÚPD pro správní území sousedních obcí:
•

Lázně Bohdaneč - vydaný ÚP - koordinace zajištěna;

•

Černá u Bohdanče - vydaný ÚP - je koordinován ÚSES lokálního a nadregionálního
charakteru;

•

Pardubice - ÚP je pořizován - ÚP Pardubice budou koordinovány s ÚP Živanice;

•

Přelouč - vydaný ÚP - je koordinován ÚSES lokálního charakteru a je zajištěna návaznost
cyklostezky směrem k Mělickému rybníku;

•

Přelovice - vydaný ÚP - je koordinován ÚSES lokálního a nadregionálního charakteru.
Kapacita kanalizace počítá s budoucím napojením obce Přelovice do kanalizačního systému
Živanice, resp. čerpací stanice - Nerad;

•

Neratov - vydaný ÚP - kapacita kanalizace počítá s budoucím napojením obce Neratova do
kanalizačního systému Dědka. V rámci aktualizace ÚP Neratov je nutné ÚSES zkoordinovat
s ÚP Živanice, konkrétně LBK 32;
ÚP Živanice bude průběžně koordinován s následnými ÚP sousedních obcí.

c) VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Soulad s cíli územního plánování
Řešení ÚP Živanice je v souladu s cíli územního plánování dle § 18 Stavebního zákona.
Územní plán:
•

vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území;

•

vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití a stanovuje podmínky jejich využití, přičemž
stanovuje koncepci prostorového uspořádání obce, která vychází z potřeby vyváženého vztahu
mezi veřejnými a soukromými zájmy v území;

•

chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty; stanovením koncepce řešení
nezastavěného území chrání a rozvíjí krajinu;

•

vymezuje zastavitelné plochy s ohledem na účelné využití zastavěného území a s ohledem na
současné předpoklady rozvoje obce Živanice;

•

stanoví koncepci veřejné technické a dopravní infrastruktury, včetně podmínek jejich umisťování
v nezastavěném území; stanovuje podmínky umisťování staveb v nezastavěném území;

Soulad s úkoly územního plánování
Řešení ÚP Živanice je v souladu s úkoly územního plánování dle § 19 Stavebního zákona.
Územní plán:
•

respektuje a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území;

•

stanovuje koncepci rozvoje území včetně urbanistické koncepce, a to s ohledem na hodnoty a
podmínky v území;
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•

je řešen na základě prověřování a posuzováni potřeb změn v území; řeší urbanistické,
architektonické a estetické požadavky na využívání území vymezením a stanovením podmínek
především pro plochy s rozdílným způsobem využití a podmínek prostorového uspořádání území,
stanovuje podmínky pro provádění změn v území;

•

vytváří podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof stanovením
podmínek využití funkčních ploch a umožněním protierozní a protipovodňové ochrany;

•

vymezením různých druhů funkčních ploch, řešením koncepce dopravní a technické
infrastruktury a řešením koncepce krajiny vytváří podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury
a pro kvalitní bydlení;

•

vytváří v území podmínky pro zajištění civilní ochrany;

Rozvojová lokalita Z11, která na základě územního rozhodnutí byla zapracována do ÚP
Živanice, není v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Lokalita je svým umístěním a rozlohou
značným zásahem do krajinného rázu. Umístěním 2 RD v severní části lokality na ploše 4,5 ha se
zakládá nová samota v krajině. Přičemž krajinný ráz je významnou přírodní hodnotou v území, kterou
je ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet.

d) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO
ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Viz kap. a) odůvodnění ÚP.

e) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH
ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ,
POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
ÚP Živanice respektuje požadavky zvláštních právních předpisů. Podrobněji je komplexní
zdůvodnění uvedeno v Odůvodnění ÚP Živanice v kapitole g). V procesu pořizování územně
plánovací dokumentace chrání veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů dotčené orgány. Pro
postupy podle stavebního zákona, které nejsou správním řízením, vydávají dotčené orgány
stanoviska, která jsou závazným podkladem pro opatření obecné povahy vydávaná podle stavebního
zákona, s tím, že dle ustanovení § 2 odst. 2 správního řádu dotčený orgán uplatňuje svou pravomoc
pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém
mu byla svěřena.
Územní plán je v rámci celého procesu projednáván s dotčenými orgány, které chrání veřejné
zájmy. S dotčenými orgány, které uplatnily svá stanoviska a požadavky na úpravu návrhu v rámci
společného jednání, byl návrh ÚP koordinován - viz tabulka „Vyhodnocení společného jednání ÚP
Živanice“.
S dotčenými orgány, které uplatnily svá stanoviska a požadavky na úpravu návrhu v rámci
veřejného projednání, byl návrh ÚP koordinován - viz tabulka „Vyhodnocení veřejného jednání ÚP
Živanice“.
Na základě rozhodnutí o námitkách a na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání
pořizovatel dospěl k závěru (v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona), že dochází k podstatné
úpravě návrhu územního plánu a je třeba zopakovat veřejné projednání - viz tabulka „Rozhodnutí o
námitkách a vyhodnocení připomínek ÚP Živanice“. Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení
připomínek byl projednán s dotčenými orgány - viz „Tabulka Vyhodnocení stanovisek dotčených
orgánů k návrhu rozhodnutí o námitkách a připomínkách z veřejného projednání k ÚP Živanice“.
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S dotčenými orgány, které uplatnily svá stanoviska a požadavky na úpravu návrhu v rámci
opakovaného veřejného projednání, byl návrh ÚP koordinován - viz tabulka „Vyhodnocení
opakovaného veřejného jednání ÚP Živanice“.

Kapitolu zpracoval pořizovatel (Ing. arch. Dana Mojžíšková, referentka odboru hlavního
architekta Magistrátu města Pardubice).
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VYHODNOCENÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ ÚP ŽIVANICE

1.

2.

3.
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Dotčený orgán

Stanovisko

ČR – Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro
Královéhradecký a Pardubický kraj,
Wonkova 1143, Hradec Králové, 500
02
ze dne 19. 10. 2012
Č.j.: 1551/12/52.103/MR
Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje, Teplého 1526,
Pardubice, 530 02
ze dne 9. 11. 2012
Č.j.: HSPA-19-433/2011-Sh

Zpracovaný územního plán, předložený k jednání, není v
rozporu s ochranou našich zájmů. Souhlasíme se
schválením územního plánu.

-stanovisko bez připomínek

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje v souladu
s ustanovením § 31 odst. 1 písm b) zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a
§ 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve
znění zákona 320/2002 Sb., posoudil dokumentaci, z
hlediska zájmů požární ochrany a ochrany obyvatelstva.
Na základě provedeného posouzení Hasičský záchranný
sbor Pardubického kraje
vydává souhlasné stanovisko.
S projednáním „návrhu územního plánu Živanice"
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:
KHS požaduje, aby část lokality Z1, která je
situována v těsné blízkosti silniční komunikace
II/333, byla vedena jako podmíněně přípustná z
hlediska ochrany před hlukem vůči silniční
komunikaci II/333. V další fázi (územní řízení, apod.)
KHS požaduje doložit nepřekročeni hygienických
limitů hluku ze silniční komunikace II/333 na hranici
lokality Z1 pro dobu denní i noční.
Odůvodnění
KHS se k návrhu zadání územního plánu obce Živanice
vyjádřila stanoviskem s č.j. KHSPA 17818/2011/HOKPce ze dne 2.12.2011 bez podmínek.
Navržené lokality:
Z1 - lokalita je situována v severozápadní části
zastavěného území Nerad. Funkční využití lokality je
navrženo jako BV - bydlení v rodinných domech -

-stanovisko bez připomínek

Krajská hygienická stanice
Pardubického kraje se sídlem
v Pardubicích, U Divadla 828,
Pardubice, 530 02
ze dne 11. 10. 2012
Č.j.: KHSPA 15688/2012/HOK-Pce

Vyhodnocení stanoviska

-projektant zapracuje do lokality Z1 do kapitoly 3.3 textové části
výroku pro část lokality Z1 umístěné v těsné blízkosti silnice
II/333 požadavek podmíněné přípustnosti z hlediska ochrany
před hlukem vůči silniční komunikaci II/333 včetně poznámky:
„V další fázi (územní řízení, apod.) se požaduje doložit
nepřekročeni hygienických limitů hluku ze silniční komunikace
II/333 pro dobu denní i noční “.

REGIO, projektový ateliér s.r.o.

48

Územní plán Živanice

venkovské. Část lokality je situována v těsné blízkosti
silniční komunikace II/333. Z toho důvodu KHS
doporučuje, aby stavby pro bydlení byly situovány do co
největší vzdálenosti od silniční komunikace II/333. Dále
KHS požaduje, aby byla funkce bydlení, která by byla
situována v těsné blízkosti silniční komunikace II/333,
vedena jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany
před hlukem vůči silniční komunikaci II/333. V další fázi
(územní řízení, apod.) KHS požaduje doložit
nepřekročení hygienických limitů hluku ze stávající
silniční komunikace II/333 na hranici lokality Z1 pro dobu
denní i noční. V rámci zpracování územní studie pro
navrženou lokalitu Z1, KHS doporučuje zhodnotit vliv
hlukové zátěže ze silniční komunikace II/333 na nejbližší
navrženou obytnou zástavbu, která by mohla být
negativně ovlivněna hlukem.
Z2 - lokalita je situována na jihovýchodním okraji obce
Živanice. Jedná se o plochu, která by měla být využita
pro BV - bydlení v rodinných domech - venkovské.
Z3 - lokalita je situována v jižní části obce Živanice.
Jedná se o plochu, která má být využita jako BV bydlení v rodinných domech - venkovské.
Z4 - lokalita je situována v jihovýchodní části Živanic.
Jedná se o malou plochu určenou funkčním využitím pro
BV - bydlení v rodinných domech - venkovské.
Z5 — lokalita je situována v jižní části obce Živanice.
Jedná se o plochu, která by měla být využita jako OS plocha občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní
zařízení.
Z6 - lokalita je situována ve východní části obce
Živanice. Jedná se o plochu, která je funkčním využitím
určena pro OS - plocha občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení.
Z7 - lokalita je situována v jižní části obce Živanice.
Jedná se o plochu, která je funkčním využitím určena
pro RN - plochy rekreace na plochách přírodního
charakteru.
Z8 - lokalita je situována v severní části obce Živanice.
Jedná se o plochu zeleně - ochranná a izolační-ZO.
Z9 - komunikace určená pro obsluhu rozvojové plochy
Z2.
Z10 - cyklostezka navržená jako propojka mezi
Žívanicemi a Mělicemi, vedená ve dvou větvích s
REGIO, projektový ateliér s.r.o.

Územní plán Živanice

4.

5.

6.

Státní veterinární správa, Husova
1747, Pardubice 2,
530 02
Krajský úřad Pardubického kraje,
odbor dopravy a silničního
hospodářství, Komenského 125,
Pardubice, 532 11
Krajský úřad Pardubického kraje,
odbor životního prostředí a
zemědělství, Komenského náměstí
125, Pardubice, 532 11
ze dne 12. 11. 2012
Č.j.. KrÚ58817/2012/OŽPZ/PI

označením Z10 větev A a Z10 větev B.
Pl - plocha přestavby v části bývalého areálu
zahradnictví. Jedná se o plochu určenou pro BV bydlení v RD - venkovské.
P2 - plocha přestavby v části bývalého areálu
zahradnictví. Jedná se o plochu určenou pro VD- výroba
a skladování-drobná a řemeslná výroba.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

Stanovisko dotčených orgánů státní správy ve smyslu
ust. § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Pardubického kraje k akci: „Společné
jednání o návrhu územního plánu Živanice ".
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas)
Podle ustanovení §11 odst. 2 písm. a) zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících
-stanovisko bez připomínek
předpisů nejsou z hledisek zájmů sledovaných orgánem
ochrany ovzduší krajského úřadu v Pardubicích k
předloženému návrhu zadání územně plánovací
dokumentace žádné další požadavky nad rámec
požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje
Pardubického kraje a územně analytických podkladů.
Orgán ochrany přírody (zpracovatel vyjádření Mgr.
Radka Plívová): Z hlediska zvláště chráněných území,
přírodních parků a regionálního územního systému
ekologické stability (dále ÚSES), evropsky významných
lokalit nebo ptačích oblastí, které jsou v kompetenci
Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany
přírody a krajiny, není proti návrhu ÚP námitek za
podmínky podrobného prostorového a odborného
dořešení cyklostezky WD1- větev B, která se částečně
překrývá s plochou biokoridoru a biocentra ÚSES - LBK
13 a LBC 8, Souběh funkcí ochrany přírody a
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-projektant vyřeší souběh a překrytí cyklostezky – WD1- větev
B s plochou biokoridoru a biocentra ÚSES – LBK 13 a LBC 8.
Pokud dojde ke změnám nebo úpravám ÚSES v dotčených
katastrálních územích, může je navrhnout pouze autorizovaná
osoba, pověřená MŽP ČR k projektování ÚSES na základě
úspěšné zkoušky z odborné způsobilosti v této oblasti, v
souladu se schválenou metodikou.
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komunikace na téže ploše se vzájemně vylučuje.
Pokud by došlo ke změnám nebo úpravám ÚSES v
dotčených katastrálních územích, může je navrhnout
pouze autorizovaná osoba, pověřená MŽP ČR k
projektování ÚSES na základě úspěšné zkoušky z
odborné způsobilosti v této oblasti, v souladu se
schválenou metodikou. Upozorňujeme, že od 1. 1. 2003
je věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody a
krajiny z hlediska lokálních ÚSES, významných
krajinných prvků a dalších chráněných částí přírody,
obecní úřad s rozšířenou působností - Magistrát města
Pardubic. Jeho vyjádření, jako dotčeného orgánu ochrany
přírody a krajiny, jste povinni si zajistit. Upozorňujeme, že
dle § 45h zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění, je nutné si vyžádat stanovisko,
zda zamýšlené pořízení změn může mít samostatně
nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na území
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Stanovisko je nutné si vyžádat u krajského úřadu před
zpracováním konceptu, resp. návrhu ÚP (v případě, že
nebude koncept vypracováván).

-o stanovisko Magistrátu města Pardubic bylo zažádáno,
vyhodnocení stanoviska je na straně 9 této tabulky

-o stanovisko orgánu o ochraně přírody a krajiny bylo zažádáno
v rámci projednávání zadání se závěrem:- předložená
koncepce nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti
ani na evropsky významné lokality.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
-vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje žádné připomínky
(zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.)
Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně
příslušný orgán státní správy ochrany zemědělského
půdního fondu (dále jen OZPF) dle § 17a písm. a) zákona
č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších změn
(dále jen „zákon"), posoudil předloženou žádost a dle
ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává
SOUHL AS
k uvedené věci "ÚP Živanice, návrh", s vyhodnocením
důsledků navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu
ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb.
Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje
21,8800 ha, z toho:
Lokality. P01, Z01, Z02, Z03, Z04 - rozloha 11,5900
ha. Využití je možné pro bydlení.
Lokality: Z09, Z10, Z10A, Z10B - rozloha 2,2600 ha.
Využití je možné pro dopravu.
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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Lokality: K02, Z07 - rozloha 3,4100 ha. Využití je
možné pro rekreací.
Lokality: Z05, Z06 - rozloha 1,6700 ha. Využití je
možné pro sport.
Lokalita: P02 - rozloha 0,8200 ha. Využití je možné pro
výrobu.
Lokalita: K01 - rozloha 1,3100 ha. Využití je možné pro
zalesnění.
Lokalita: Z08 - rozloha 0,8200 ha. Využití je možné pro
zeleň.
Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2
zákona se nevztahují ustanovení zákona č. 500/2004 $b.,
správní řád, v platném znění, a neřeší se jím žádné
majetkoprávní ani uživatelské vztahy k pozemkům.
Orgán státní správy lesů (zpracovatel vyjádření ing.
Jana Klapková):
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemáme z
hlediska kompetencí krajského úřadu jako orgánu státní
správy lesů k předloženému návrhu územního plánu
zásadní připomínky.
Předložená územně plánovací dokumentace však
představuje
zásah
do
pozemků
určených
k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL), jak je uvedeno v
textové
části
Odůvodnění
v
kap.
h).
„Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k
plnění funkcí lesa". Z textu kapitoly vyplývá, že je navržen
zábor PUPFL na ploše 0,40 ha - lokalita Z1.
'
Vzhledem k tomu, že v předloženém materiálu (v Části
odůvodnění) postrádáme jakékoliv zdůvodnění a
vyhodnocení dopadu záměru na lesní prostředí a
navržení variantních řešení právě z pohledu dopadu na
lesní porosty a lesní prostředí v dané lokalitě, není možné
řádně posoudit předložený návrh z hlediska státní správy
lesů. Z tohoto důvodu požadujeme doplnění těchto
náležitostí v souladu s ust. § 14 odst. 1 lesního
zákona.
Dále z textové části návrhu územního plánu vyplývá, že
umístěním některých lokalit bude dotčeno ochranné
pásmo lesa do 50 m od okraje lesa. Jedná se o omezení,
které vyplývá ze zákona o lesích č. 289/1995 Sb. a které
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-projektant v územním plánu uvede, zda se jedná o zábor
PUPFL či nikoli (textová část trpí vnitřními rozpory). V případě
záboru PUPFL projektant doplní do textové části do odůvodnění
zdůvodnění a vyhodnocení dopadu záměru (zábor PUPFL
v lokalitě Z1 na ploše 0,40 ha). na lesní prostředí a navrhne
variantní řešení z pohledu dopadu na lesní porosty a lesní
prostředí v dané lokalitě – tyto náležitosti budou doplněny do
územního plánu v souladu s ust. § 14 odst. 1 lesního zákona.
- projektant ujednotí textovou část ÚP (např. lokalita Z1
respektuje plochy PUPFL).

-projektant doplní do textové části do kapitoly 3.3. do lokalit
dotčených ochranným pásmem lesa nutnost respektování
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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je nutno při výstavbě nových staveb respektovat a při
popisu lokalit v územním plánu uvést. Důvodem je jednak
ochrana lesa před negativním působením staveb na les,
jednak také ochrana staveb před důsledky např. pádu
stromu či větví na sousedící nemovitosti. Zároveň
požadujeme, aby tato informace byla uvedena při popisu
jednotlivých lokalit jako limit.
Vzhledem k tomu, že se předložená územně plánovací
dokumentace představuje záměr, který naplňuje ust. § 48
odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (lesní zákon), tj. územně plánovací
dokumentace navrhuje přímé dotčení pozemků určených
k plnění funkcí lesa, je dotčeným orgánem ve smyslu
stavebního zákona obecní úřad obce s rozšířenou
působností, tj. odbor životního prostředí Magistrátu města
Pardubice, a schválení návrhu územního plánu je
podmíněno vydáním souhlasu tohoto správního orgánu.
Tento souhlas může být vydán po doplnění všech
náležitostí do územně plánovací dokumentace a po
splnění všech podmínek, které pro zábor PUPFL
stanovuje lesní zákon.
7.

8.

Magistrát města Pardubic, odbor
dopravy, 17. listopadu č.p. 303,
Pardubice, 530 02
Magistrát města Pardubic, odbor
správních agend, Pernštýnské
náměstí 1, Pardubice, 530 21
ze dne 9. 10. 2012
Č.j.: MmP 56336/2012

ochranného pásma lesa při výstavbě – tj. nutno dodržet 50-ti m
odstup od okraje lesa, tato informace bude uvedena jako
podmínka využití plochy pro danou lokalitu.

-o stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru životního
prostředí bylo zažádáno, stanovisko je součástí vyhodnocení kap. 9

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko
Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek
památkové péče, jako věcné a místné příslušný orgán
státní památkové péče, k oznámení Magistrátu města
Pardubic, odboru hlavního architekta-UÚP, čj. MmP
55454/2012 ze dne 20. 9. 2012, o společném jednání o
návrhu územního plánu Živanice, sděluje toto
stanovisko:
K návrhu zadání územního plánu Živanice vydal
příslušný orgán stanovisko čj.MmP 74656/2011 ze dne
24. 11. 2011, ve kterém stanovil požadavky na ochranu
zájmu státní památkové péče na řešeném území. Z
hlediska architektonicko urbanistického jsou v návrhu
uvedeny. Z hlediska ochrany archeologických památek
chybí požadované upozornění na omezení vlastnických
práv stavebníků vyplývajících ze zákona č. 20/1987 Sb.,
o .státní památkové péči. V odůvodnění návrhu je
podrobně zdůvodněno, proč je území považováno za
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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území s archeologickými nálezy, toto zdůvodnění však
nenahrazuje povinnosti uložené stavebníkům zákonem.
Požadujeme proto doplnit další odstavec k požadavkům
na ochranu archeologického dědictví na str.48 o text:
Záměr stavební činnosti na území s archeologickými
nálezy podléhá ohlašovací povinnosti stavebníka podle
ust. §22 odst. 2 památkového zákona Archeologickému
ústavu Akademie věd CR, v.v.i., (Letenská 4, 118 01
Praha 1) a povinnosti umožnit na dotčeném území
provést archeologický výzkum."

9.
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Magistrát města Pardubic, odbor
životního prostředí, Štrossova 44,
Pardubice,
530 21
ze dne 31. 10. 2012
Č.j.: ŽP/59261/12/Ves

Dále na str.7 a str. 48 vypustit kategorizaci ÚAN. Pro
povinnosti uložené zákonem nemá kategorizace žádný
vliv a činí vyhodnocování území z hlediska archeologie
zmatečné. Z textu se tak dá usuzovat, že celé řešení
území je UAN kategorie I. To však není ani podle
uváděného Státního archeologického seznamu pravda.
Kategorie I je území s pozitivně prokázaným a dále
bezpečně předpokládaným výskytem archeologických
nálezu (platí pro již ověřená naleziště a historické
centrální části sídel). Kategorie II je území, na němž
dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických
nálezu,
ale
určité
indicie
mu
nasvědčují,
pravděpodobnost nálezů 51-100% (platí pro okruh kolem
centrální části sídel o poloměru cca 500 m). Kategorie III
je území, na němž dosud nebyl rozpoznán a pozitivně
prokázán výskyt archeologických nálezu a prozatím
tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území
mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, a proto
existuje 50% pravděpodobnost výskytu archeologických
nálezu (platí pro ostatní Území na katastru obce).
Kategorie IV je území, na němž není reálná
pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů (na
území obce Živanice není stanoveno). Při uvádění
kategorizace UAN v textu územního plánu by tudíž bylo
nutné jednotlivé kategorie územně vymezit.
Věc: Společné vyjádření odboru životního prostředí
k návrhu UP Živanice.
Oddělení odpadů a ovzduší:
Z hlediska nakládání s odpady podle zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů nemáme námitky k předloženému návrhu.
Mgr.Jaroslava Bakajsová

-projektant doplní do textové části do odůvodnění text: Záměr
stavební činnosti na území s archeologickými nálezy podléhá
ohlašovací povinnosti stavebníka podle ust. §22 odst. 2
památkového zákona Archeologickému ústavu Akademie věd
CR, v.v.i., (Letenská 4, 118 01 Praha 1) a povinnosti umožnit
na dotčeném území provést archeologický výzkum."
-projektant vypustí z textové části na str. 7 a str. 48
kategorizaci ÚAN.

-vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje žádné připomínky
k návrhu ÚP
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Oddělení ochrany přírody:
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny v platném znění nemáme námitek k
předloženému návrhu ÚP, pouze požadujeme upravit
označení a vymezení lokálního ÚSES dle zpracované
Revize lokálního ÚSES a plán ÚSES pro území ORP
Pardubice, která byla pro MmP zpracována v roce 2010.
Ing, Petr Veselovský
Z hlediska zák.č. 334/1992 Sb. ochraně zemědělského
půdního fondu není k návrhu ÚP námitek.
Vacíková Eva
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme k
návrhu ÚP námitky. Pouze upozorňujeme, že zpravidla
nepovolujeme stavby hlavní a vedlejší blíže než 25 m od
hranice lesa.
Ing. František Meduna
Oddělení vodního hospodářství:
Bez připomínek.
Otto Sigmund
Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas,
není rozhodnutím podle správního řádu, a proto
nelze proti němu podat odvolání. Odbor životního
prostředí si vyhrazuje možnost změnit toto
vyjádření, vyjdou-li ve věci najevo nové okolnosti,
které by mohly mít vliv na zájmy ochrany životního
prostředí.
Magistrát města Pardubic, odbor
životního prostředí, Štrossova 44,
Pardubice,
530 21
ze dne 16. 11. 2012
Č.j.: MmP/67056/12/Me

-projektant upraví označení lokálního ÚSES dle zpracované
Revize lokálního ÚSES, vymezení lokálních ÚSES dle
zpracované Revize lokálního ÚSES slouží projektantovi pouze
jako podklad.

-vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje žádné připomínky
k návrhu ÚP

-vzato na vědomí, dle vyjádření Krajského úřadu Pardubického
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství – viz
vyhodnocení kap.6 je nutno zachovat 50- ti metrové ochranné
pásmo od okraje lesa. Tento požadavek projektant zapracuje
jako limit u dotčených lokalit.
-vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje žádné připomínky
k návrhu ÚP

Věc: Doplnění vyjádření odboru životního prostředí k
návrhu ÚP Živanice z hlediska ochrany PUPFL.
Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí,
orgán státní správy lesa doplňuje vyjádření č.j.:
ŽP/59261/12/Ves, ze dne 30.10.2012 takto.
Předložený návrh územního plánu Živanice dle našeho
názoru trpí, z hlediska vztahu k pozemkům určeným k
plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL), vnitřními rozpory.
Konkrétně v textové části návrhu, bodu 3.3. - Vymezení
zastavitelných ploch, je u lokality Z1 napsáno, ze v rámci
této lokality, která bude určena pro bydlení venkovské, je
nutno respektovat hlavní odvodňovací zařízení, stávající

-vzato na vědomí, dle vyjádření Krajského úřadu Pardubického
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství – viz
vyhodnocení kap.6 projektant doplní do textové části do
odůvodnění řádné zdůvodnění a vyhodnocení dopadu záměru
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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zeleň a plochy PUPFL. Z tohoto textu se dá dovodit, že
stávající plochy PUPFL v rámci uvedené rozvojové
plochy nebudou nijak dotčeny. V mapových podkladech
jsou však tyto plochy PUPFL součástí vymezené plochy
pro bydlení venkovské (Z1) a jejich ochrana není nijak
rozlišena. Navíc v odůvodnění územního plánu, části h2)
Vyhodnocení
předpokládaných
důsledků
navrhovaného řešení na PUPFL je přímo uvedeno, že v
lokalitě Z1, která je těžištěm budoucího rozvoje obce, je
navržen zábor PUPFL. Jedná se o les hospodářský o
výměře 0,4 ha (parcelní číslo 424/2 - výměra 1772 m2,
423/2 - výměra 2221 m2).

(zábor PUPFL v lokalitě Z1 na ploše 0,40 ha). na lesní prostředí
a navrhne variantní řešení z pohledu dopadu na lesní porosty a
lesní prostředí v dané lokalitě – tyto náležitosti budou doplněny
v souladu s ust. § 14 odst. 1 lesního zákona.

Z uvedeného jsme dospěli k názoru, že jednotlivé části
územního plánu Živanice, týkající se lokality Z1 spolu
nekorespondují ve vztahu k PUPFL. Požadujeme úpravu
územního plánu tak, aby bylo naprosto zřejmé, s jakým
nakládáním s PUPFL je počítáno.

10.

11.
12.

13.
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Ministerstvo dopravy ČR, odbor
dopravní politiky, mezinárodních
vztahů a životního prostředí, nábřeží
L. svobody 12/22, Praha 1, 110 15
Ministerstvo obrany České republiky,
Tychonova 1, 160 01, Praha 6
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na
Františku 32, Praha 1, 110 15
ze dne 27. 9. 2012
Č.j.: 38557/2012/31100

Ministerstvo vnitra, Nad Štolou
936, 170 34, Praha

V souvislosti s výše zmíněným ještě upozorňujeme na
znění § 14 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, kde
je mimo jiné uvedeno, že projektanti nebo pořizovatelé
územně plánovací dokumentace jsou povinni dbát
zachování lesa, navrhnout a zdůvodnit taková řešení,
která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního
prostředí a ostatních celospolečenských zájmů
nejvhodnější. Jsou mimo jiné též povinni navrhnout
alternativní řešení…..Pouhé konstatování, že dojde k
záboru PUPFL o výměře 0,4 ha, se z tohoto pohledu jeví
jako nedostačující.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko
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. Živanice a Nerad se
nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

-vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje žádné připomínky
k návrhu ÚP
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14.

15.

16.

17.

18.

Ministerstvo zdravotnictví, Český
inspektorát lázní a zřídel,
Palackého nám. 4,
128 01 Praha 2
ze dne 14. 11. 2012
Č.j.: MZDR 33403/2012-2/OZD-ČIL-L

Ministerstvo zdravotnictví, Český
inspektorát lázní a zřídel, odbor
investičního rozvoje, Palackého nám. 4,
128 01 Praha 2
ze dne 16.10.2012
Č.j.: MZDR 8/2012- /INV 1571
Ministerstvo zemědělství ČR,
Pozemkový úřad, B. Němcové 231,
530 02 Pardubice
ze dne 1. 11. 2012
Č.j.: 169349/2012-MZE-130747

Ministerstvo životního prostředí,
Vršovická 1442, Praha, 100 10
ze dne 24.7.2012
Obvodní báňský úřad pro území krajů
Královéhradeckého a Pardubického,
Wonkova 1142/1, Hradec Králové,
500 02
ze dne 3. 10. 2012
Č.j.: SBS 33679/2012/09/1

Česká republika- Ministerstvo obrany,
Vojenská ubytovací a stavební
správa Pardubice se sídlem Teplého
1899, Pardubice, 530 02
ze dne 3. 10. 2012

Ministerstvo zdravotnictví, OZD/2 - Český inspektorát
lázní a zřídel (dále jen ČIL), jako dotčený orgán podle §
37 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých
zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních
léčebných lázních a lázeňských místech a o změně
některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, k návrhu územního plánu
Živanice sděluje:
Z hlediska ochrany přírodních léčivých zdrojů
lázeňského místa Lázně Bohdaneč, v jejichž ochranném
pásmu II. stupně se severovýchodní část správního
území obce nachází, neuplatňuje ČIL k projednávanému
návrhu územního plánu žádné připomínky.
Ministerstvo zdravotnictví ČR nemá v předmětné lokalitě
žádné zájmy z hlediska nadregionální výstavby
zdravotnických zařízení.

vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje žádné připomínky
k návrhu ÚP

-vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje žádné připomínky
k návrhu ÚP

Pozemkový úřad Pardubice k návrhu územního plánu -vzato na vědomí, komplexní pozemkové úpravy do r. 2017
Živanice sděluje, že v katastrálním území Živanice se do nebudou zahájeny
roku 2017 neplánuje zahájení komplexní pozemkové
úpravy. Pozemkový úřad Pardubice přesto doporučuje
ponechat část zemědělské půdy ve vlastnictví obce na
realizaci plánu společných zařízení (polní cesty, – územní plán neřeší vlastnické vztahy
biokoridory, biocentra, vodohospodářská a protierozní
opatření aj.).
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

Z dokumentace, která je vystavena na Vámi uvedené
internetové adrese (například z mapy „ÚZEMNÍ PLÁN
ŽIVANICE - HLAVNÍ VÝKRES") vyplývá, že v řešeném
území není, podle námi vedené evidence, stanoven
žádný dobývací prostor, Z tohoto důvodu nemá Obvodní
báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a
Pardubického k návrhu územního piánu žádné
připomínky.
V rámci poskytnutí údajů o území dle zák.č. 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu byly
podklady o technické infrastruktuře ve správě VUSS
Pardubice předány Magistrátu města Pardubic formou
vymezených území (§ 175 zákona) jako příloha

-vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje žádné připomínky
k návrhu ÚP
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pasportních listů.
V řešeném území se nachází ochranné pásmo letištního
radiolokačního prostředku zahrnuté do jevu 103 - letecká
stavba včetně ochranného pásma viz pasport č.40/2012.
Za vymezené území se v tomto případě považuje
zakreslené území - viz. příloha pasportního listu. Vydání
závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá
výstavba vyjmenovaná v části - VYMEZENÁ ÚZEMÍ celé správní území.
V řešeném území se nachází ochranné pásmo letiště
zahrnuté do jevu 102 letiště včetně ochranného pásma
viz. pasport č. 41/2012. Za vymezené území se v tomto
případě považuje zakreslené území - viz příloha
pasportního listu. Vydání závazného stanoviska VUSS
Pardubice podléhá veškerá nadzemní výstavba.
Tyto regulativy požaduji zapracovat do textové i grafické
části návrhu územního plánu.
V případě souběhu vymezených území výše popsaných
platí pro vymezená území přísnější požadavek nebo
jejich souběh.
Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry
příslušné kategorie komunikace a ochranná pásma
stávajícího i plánovaného dopravního systému. Návrhem
ani jeho důsledky nebudou dotčeny příp. nemovitosti ve
vlastnictví ČR MO. V zájmové lokalitě se nenachází
vojenské inž. sítě.
Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací
je podmíněn v případech, že jsou řešeny plochy pro
výstavbu větrných elektráren (dále VE) respektování
podmínek, týkajících se výstavby VE. V úrovni územního
plánování nelze posoudit, zda eventuelně plánovaná
výstavba VE nenaruší obranyschopnost státu ČR a
zájmy resortu MO. Tuto skutečnost lze zjistit až na
základě podrobné výkresové dokumentace, ve které
budou uvedeny mimo jiné typy VE, souřadnice a výšky
těchto staveb. Před realizací staveb VE je nutno zaslat
projektovou dokumentaci k posouzeni a vyžádat si
stanovisko VUSS ke stavbě, Upozorňuji na skutečnost,
že pokud se prokáže, že stavby VE budou mít negativní
vliv na radiolokační techniku v užívání resortu MO, bude
stanovisko k výstavbě VE zamítavé.
Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném
území platí;

-- projektant zapracuje do textové části do kapitoly
„Telekomunikace a radiokomunikace“ informaci o výskytu
ochranného pásma letištního radiolokačního prostředku
v řešeném území (jev 103)
projektant doplní tento jev i do grafické části územního plánu

-ochranné pásmo letiště je již součástí textové i grafické části
návrhu územního plánu

-po zapracování výše uvedených požadavků do grafické i
textové části budou tyto regulativy splněny
- do textové části odůvodnění projektant doplní podmínku: „V
případě souběhu vymezených území jevů platí přísnější
požadavek nebo jejich souběh.“
-požadavek respektování parametrů příslušné kategorie
komunikace včetně ochranných pásem stávajícího i
plánovaného dopravního systému projektant zapracuje do
textové části odůvodnění

-ve fázi zpracování návrhu územního plánu požadavek na
řešení ploch pro výstavu VE není uplatněn

REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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Předem bude s Vojenskou ubytovací a stavební správou
Pardubice, Teplého 1899, projednána výstavba:

19.

Krajský úřad Pardubického kraje,

VYMEZENÁ ÚZEMÍ - celé správní území
Vymezeným územím MO ve smyslu § 175 zák.č.183/06
Sb., v němž lze vydat územní rozhodnutí a povolit
stavbu jen na základe závazného stanoviska
Ministerstva obrany, je celé území;
celé území pro tyto druhy výstavby:
*
stavby vyšší než 15 m nad terénem pokud není
výše uvedeno jinak;
•
výstavba nebytových objektů (továrny, haly,
skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé stavby s
kovovou konstrukcí apod.);
• stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS
radiooperátorů,
mobilních
telefonů,
větrných
elektráren apod.);
• stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení
VN a VVN;
• změny využití území;
• nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky,
rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce a rušení objektů
na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM;
• nové dobývací prostory včetně rozšíření původních;
• výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních
objektů, změna jejich kapacity;
• zřizování vodních děl (přehrady, rybníky);
• vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nich,
regulace vodního toku a ostatní stavby, jejichž
výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny;
• říční přístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol,
manipulačních ploch nebo jejich rušení;
• železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových,
opravy a rekonstrukce objektů na nich;
•
• železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce,
elektrifikace, změna zařazení apod.;
• veškerá výstavba dotýkající se pozemků s nimiž
přísluší hospodařit MO
Vojenská správa si vyhrazuje právo změnit pokyny
pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy
resortu MO.
Ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR

- územní plán neřeší umisťování staveb

REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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odbor strategického rozvoje a
evropských fondů
ze dne 15. 10. 2012
Č.j.:KrÚ 58819/20012 OSRKEF UOP

Pk) vyplývají zejména následující úkoly pro územní
plánování řešeného území:
• Respektovat priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kap.
1 ZÚR Pk.
• Respektovat zásady pro usměrňování územního
rozvoje a úkoly pro územní plánování, které jsou
stanovené pro rozvojovou oblast republikového
významu OB4 v čl. 12 a v čl. 13 ZÚR Pk.
• Respektovat zásady pro zajištění ochrany a možný
rozvoj v územích s přírodními, kulturními a civilizačními
hodnotami, které jsou stanovené v kap. 5 ZÚR Pk.
• ZÚR Pk zařazuje předmětné území dle cílových
charakteristik
krajiny
do
krajiny
zemědělské,
lesozemědělské a lesní. V územním plánu je nutné
respektovat a zpřesnit zásady pro plánování změn v
území, které jsou stanovené z hlediska péče o krajinu v
kap. 6 ZÚR Pk.
• Zpřesnit vymezení skladebných prvků územního
systému ekologické stability při respektování čl. 110 až
čl. 113 ZÚR Pk.
• Respektovat zásadu, která vyplývá z čl. 108 b ZÚR Pk:
v záplavových územích lze vymezovat zastavitelné
plochy a umísťovat veřejnou infrastrukturu jen ve zcela
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech.
Požadujeme upravit dokumentaci ve smyslu níže
uvedených připomínek, které vvplývají jednak ze
zjištěného nesouladu se ZUR Pk a dále ze zjištění v
rámci činnosti, která vyplývá pro krajský úřad z
ustanovení §171 stavebního zákona:
• Lokalita Z5 je navržena částečně do záplavového
území. Dle textové části územního plánu lze umísťovat
do této lokality stavby pouze mimo záplavové území
nebo na jeho hranici a do záplavové části lze umístit
pouze hřiště s přírodním povrchem. Požadujeme v
tomto smyslu odůvodnit soulad územního plánu s čl.
108 ZÚR Pk v kap. b) odůvodnění.
• Upozorňujeme na nenávaznost lokálního biokoridoru
LBK 10 v severní části území na lokální ÚSES v
Územním plánu Neratov a na nenávaznost lokálního
LBK 9 a LBK 7 v západní části území na lokální ÚSES
v Územním plánu města Přelouč.
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-priority jsou návrhem územního plánu respektovány

-po uvedení prvků lokálních ÚSES v soulad s navazujícím
okolím budou dané prioroty respektovány

-zásady jsou návrhem územního plánu respektovány

-projektant doplní do návrhu ÚP do textové části krajinu lesní
včetně zásad pro plánování změn v území uvedených v ZÚR
Pk, které je nutno respektovat a zpřesnit, krajina zemědělská a
lesozemědělská je již zapracována do textové části územního
plánu
-projektant
prověří soulad s
prvky
s navazujícím územím ( Neratov, Přelouč)

lokálních

ÚSES

-projektant řádně zdůvodní (do textové části ÚP – část
odůvodnění) umístění části lokality Z5 do záplavového území.

-projektant upraví dokumentaci dle níže vyhodnocených
připomínek

-projektant do textové části do odůvodnění řádně zdůvodní
umístění staveb mimo a na hranici záplavového území a
umístění hřiště s přírodním povrchem do záplavového území v
lokalitě Z5 a to v souladu s čl. 108 ZÚR Pk - („v záplavových
územích lze vymezovat zastavitelné plochy a umisťovat
veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť
odůvodněných případech“).
-projektant prověří soulad návaznosti lokálního biokoridoru LBK
10 v severní části území na lokální ÚSES v Územním plánu
Neratov a návaznost lokálního LBK 9 a LBK 7 v západní části
území na lokální ÚSES v Územním plánu města Přelouč.
Vzhledem ke skutečnosti, že v území dochází ke změnám a
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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Stanovisko dle § 51 stavebního zákona obsahující
posouzení návrhu územního plánu z hlediska zajištění
koordinace využívání území, zejména s ohledem na
širší územní vztahy a posouzení souladu s politikou
územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem Vám sdělíme po předložení zprávy o
projednání, zpracované v souladu s § 12 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti.

Připomínka

.

Obec Černá u Bohdanče, Černá u
Bohdanče 156
53341 Lázně Bohdaneč
Obec Neratov, Neratov 12
53341 Lázně Bohdaneč
Obec Přelovice, Přelovice 87
53341 Lázně Bohdaneč
Město Přelouč, Masarykovo náměstí
25
Přelouč
53533 Přelouč (okr. Pardubice
Město Lázně Bohdaneč,
Masarykovo nám. 1
53341 Lázně Bohdaneč
Statutární město Pardubice, MUDr.
Štěpánka Fraňková- primátor města,
Pernštýnské náměstí č.p.1, 530 21,
Pardubice 12
Kučera Petr,
Nerad 24
533 41 Lázně Bohdaneč
doručeno dne 18. 2. 2013

Připomínky bylo možno uplatnit ve lhůtě od 15. 1. 2013 –
5. 3. 2013
Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky

úpravám ÚSES, může je navrhnout pouze autorizovaná osoba,
pověřená MŽP ČR k projektování ÚSES na základě úspěšné
zkoušky z odborné způsobilosti v této oblasti, v souladu se
schválenou metodikou – případné úpravy a změny nutno řádně
odůvodnit.
- dle novely zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) pořizovatel zažádá Krajský úřad o stanovisko k návrhu
územního plánu dle § 50, odst. 7 zároveň s předáním
stanovisek, připomínek a výsledků konzultací

Vyhodnocení připomínky

Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky
Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky
Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky

Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky
Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky

Dobrý den
Podáváme připomínku k územnímu plánu obce Živanice
jedná se o územní plán v Neradu s číslem LV 56
katastrálního území Nerad 797308 jedná se o pozemek
s parcelním číslem 362/32. Žádáme abychom byly
zahrnuti do územního plánu do lokality určené k RD
výstavbě. S tímto zahrnutím žádáme o celkovou výměru
pozemku zahrnutí do územního plánu to je 8399m2 v
případě pokud nelze celí náš pozemek zahrnout do
územního plánu žádáme aspoň zahrnout do lokality

Připomínka pana Petra Kučery byla podána v řádném termínu
dle § 50 odst. 3 zákona č.183/2006 ve znění pozdějších
předpisů a obsahuje všechny náležitosti řádného podání dle §
37 správního řádu ve znění pozdějších předpisů.
Připomínce se vyhovuje – tzn. připomínka bude prověřena
v dalším stupni ( veřejné projednání).
o
projektant na základě vyhodnocení připomínky zařadí
část pozemku 362/32 k.ú. Nerad a část pozemku parc.č.
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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určené k RD výstavbě celkem výměru 4199m2 Plus
žádáme o zahrnutí v Neradu katastrální území 797308
parcelu s parcelním 362/28 zahrnout do územního plánu
do lokality určené k RD výstavbě zahrnout prosím
317,5m2.
Děkujeme za brzké vyřízení naší žádosti.

Kučerová Hana
Nerad 24
533 41 Lázně Bohdaneč
doručeno dne 18. 2. 2013

Vodička Josef
Palackého 2407
530 02 Pardubice
doručeno dne 20. 2. 2013

61

Dobrý den
Podáváme připomínku k územnímu plánu obce Živanice
jedná se o územní plán v Neradu s číslem LV 56
katastrálního území Nerad 797308 jedná se o pozemek
s parcelním číslem 362/32 Žádáme abychom byly
zahrnuti do územního plánu do lokality určené k RD
výstavbě. S tímto zahrnutím žádáme o celkovou výměru
pozemku zahrnutí do územního plánu to je 8399m2 v
případě pokud nelze celí náš pozemek zahrnout do
územního plánu žádáme aspoň zahrnout do lokality
určené k RD výstavbě celkem výměru 4199m2 Plus
žádáme o zahrnutí v Neradu katastrální území 797308
parcelu s parcelním 362/28 zahrnout do územního plánu
do lokality určené k RD výstavbě zahrnout prosím
317,5m2.
Děkujeme za brzké vyřízení naší žádosti.
Dobrý den,
podáváme připomínku k územnímu plánu obce Živanice
jedná se o územní plán v Neradu s číslem LV 368
katastrálního území Nerad 797308 jedná se o pozemek
s parcelním číslem 362/27. Žádáme abychom byly
zahrnuti do územního plánu do lokality určené k RD
výstavbě. S tímto zahrnutím žádáme o celkovou výměru
pozemku zahrnutí do územního plánu to je 7851 m2
v případě pokud nelze celí náš pozemek zahrnout do
územního plánu žádáme aspoň zahrnout do lokality
určené k RD výstavbě celkem výměru 3925,5 m2. Plus

362/28 k.ú. Nerad do zastavitelné lokality Z1 do plochy
s rozdílným způsobem využití BV – bydlení v rodinných
domech – venkovské. Hranice pozemků vymezená pro
začlenění
do
zastavitelné
lokality
bude
kopírovat
(resp. prodlužovat) navrženou severní hranici této lokality –
lokality Z1.
Odůvodnění:
Pozemky parc. č. 362/32 a 362/28 k.ú. Nerad jsou v přímé
návaznosti na návrhem územního plánu
vymezenou
zastavitelnou lokalitu Z1 s plochou s rozdílným způsobem
využití BV – bydlení v rodinných domech – venkovské.
Zařazením těchto částí pozemků do zastavitelné lokality
nedochází k narušení koncepce rozvoje obce. Podmínkou pro
výstavbu rodinných domů v této lokalitě je zpracování územní
studie, která bude sloužit jako územně plánovací podklad pro
rozhodování v daném území.
Připomínka paní Kučerové byla podána v řádném termínu dle §
50 odst. 3 zákona č.183/2006 ve znění pozdějších předpisů a
obsahuje všechny náležitosti řádného podání dle § 37
správního řádu ve znění pozdějších předpisů.
Připomínce se vyhovuje– tzn. připomínka bude prověřena
v dalším stupni ( veřejné projednání),
připomínka je svým obsahem totožná s připomínkou pana
Petra
Kučery.
Odůvodnění
připomínky
je
shodné
s odůvodněním připomínky pana Kučery.

Připomínka pana Vodičky byla podána v řádném termínu dle §
50 odst. 3 zákona č.183/2006 ve znění pozdějších předpisů a
obsahuje všechny náležitosti řádného podání dle § 37
správního řádu ve znění pozdějších předpisů.
Připomínce se vyhovuje – tzn. připomínka bude prověřena
v dalším stupni ( veřejné projednání),
o
projektant na základě vyhodnocení připomínky zařadí
část pozemku 362/27 k.ú. Nerad do zastavitelné lokality Z1 do
plochy s rozdílným způsobem využití BV – bydlení v rodinných
domech – venkovské. Část pozemku parc.č. 362/28 k.ú. Nerad
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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žádáme o zahrnutí v Neradu katastrální území 797308
LV 368 parcelu s parcelním 362/28 zahrnout do
územního plánu do lokality určené k RD výstavbě
zahrnout prosím 317,5 m2.
Děkujeme za brzké vyřízení naší žádosti.

Vodičková Miluše
Palackého 2407
530 02 Pardubice
doručeno dne 20. 2. 2013

Josef Vodička, Miluše Vodičková
Nerad 23
533 41 Lázně Bohdaneč
doručeno dne 5. 3. 2013

Dobrý den,
podáváme připomínku k územnímu plánu obce Živanice
jedná se o územní plán v Neradu s číslem LV 368
katastrálního území Nerad 797308 jedná se o pozemek
s parcelním číslem 362/27. Žádáme abychom byly
zahrnuti do územního plánu do lokality určené k RD
výstavbě. S tímto zahrnutím žádáme o celkovou výměru
pozemku zahrnutí do územního plánu to je 7851 m2
v případě pokud nelze celí náš pozemek zahrnout do
územního plánu žádáme aspoň zahrnout do lokality
určené k RD výstavbě celkem výměru 3925,5 m2. Plus
žádáme o zahrnutí v Neradu katastrální území 797308
LV 368 parcelu s parcelním 362/28 zahrnout do
územního plánu do lokality určené k RD výstavbě
zahrnout prosím 317,5 m2.
Děkujeme za brzké vyřízení naší žádosti.
Dobrý den
Podáváme připomínku respektive požadavek k
územnímu plánu v Neradu 797308
Jedná se o pozemek lesní s číslem 33/2 a 33/3 s číslem
LV 368.
Žádáme o vynětí pozemku z lesního půdního fondu a
zahrnutí do lokality určené k RD
výstavbě.

je již připomínkou pana Kučery do zastavitelné plochy
zařazena – viz výše. Hranice pozemků vymezená pro
začlenění do zastavitelné lokality bude v prodloužení navržené
severní hranice této lokality – lokality Z1.
Odůvodnění:
Části pozemků parc. č. 362/27 k.ú. a 362/28 k.ú. Nerad
sousedí s pozemkem parc. č. 362/32 k.ú. Nerad, který byl na
základě vyhodnocení připomínky pana Kučery – viz výšezařazen do zastavitelné lokality Z1. Část pozemku parc.č.
362/28 k.ú. Nerad byl taktéž ve vyhodnocení připomínky pana
Kučery zařazen do zastavitelné lokality Z1. Pozemek parc. č.
362/27 k.ú. Nerad navazuje tedy na zastavitelnou lokalitu Z1 s
plochou s rozdílným způsobem využití BV – bydlení
v rodinných domech – venkovské. Zařazením části pozemku
parc. č. 362/27 k.ú Nerad do zastavitelné lokality nedochází
k narušení koncepce rozvoje obce. Podmínkou pro výstavbu
v této lokalitě je zpracování územní studie, která bude sloužit
jako územně plánovací podklad pro rozhodování v daném
území.
Připomínka paní Vodičkové byla podána v řádném termínu dle
§ 50 odst. 3 zákona č.183/2006 ve znění pozdějších předpisů a
obsahuje všechny náležitosti řádného podání dle § 37
správního řádu ve znění pozdějších předpisů.
Připomínce se vyhovuje– tzn. připomínka bude prověřena
v dalším stupni ( veřejné projednání), připomínka je svým
obsahem totožná s připomínkou pana Josefa Vodičky.
Odůvodnění připomínky je shodné s odůvodněním připomínky
pana Vodičky.

Připomínka pana Josefa Vodičky a paní Miluše Vodičkové byla
podána v řádném termínu dle § 50 odst. 3 zákona č.183/2006
ve znění pozdějších předpisů a obsahuje všechny náležitosti
řádného podání dle § 37 správního řádu ve znění pozdějších
předpisů.
Pořizovatel si k připomínce vyžádal vyjádření Odboru životního

REGIO, projektový ateliér s.r.o.

Územní plán Živanice

ODŮVODNĚNÍ Les 33/2 a 33/3 s výměrou 1105m2 při ponechání lesa
by se les nacházel uprostřed obytné vesnice a bránil by
k rozvojové výstavbě obce. Nenavazuje na souvislý
komplex a naskýtá se předpoklad k rentabilnímu
lesnickému využití. Mnohem lépe může být pozemek
využit jako stavební parcela nebo jako zahrada.
Děkuji za brzké vyřízení mé žádosti.

prostředí Magistrátu města Pardubic (dále jen „MmP OŽP“).
Připomínce se vyhovuje– tzn. připomínka bude prověřena
v dalším stupni ( veřejné projednání).
Projektant zařadí předmětné pozemky do zastavitelné lokality
Z1 do plochy s rozdílným způsobem využití BV – bydlení
venkovské.
Odůvodnění:
Při posuzování možnosti souhlasu s podanou připomínkou
(požadavkem) se MmP OŽP zabýval tím, zda je v daném
případě smysluplné trvat na zachování zařazení p.p.č. 33/2 a
33/3 v k.ú. Nerad do PUPFL.
Dospěl k těmto závěrům. Jedná se o izolovaný lesík o ploše
0,1905 ha, jež těsně přiléhá k zahradám na okraji obce. Ze
zpracované lesní hospodářské osnovy je zřejmé, že se na
pozemcích nachází porost lesních dřevin ve věku kolem 80 let,
tvořený převážně břízou a borovicí, s velmi nízkou zásobou
3
dřeva (22 m dřevní hmoty). Nejedná se tedy o lesnicky cennou
lokalitu. Navíc je možné připustit, že existence tohoto malého
lesíku v bezprostřední blízkosti zastavěného území může být
do budoucna limitujícím faktorem pro případný rozvoj obce.
Vzhledem k výše uvedenému MmP OŽP považuje, v tomto
případě, za možné, aby lokalita byla zařazena v územním
plánu mezi plochy, kde je přípustné i jiné využití než les,
v daném případě tedy do nejlépe do lokality Z1.
Upozorňujeme však na skutečnost, že případným zařazením
výše uvedených pozemků do rozvojové lokality Z1 bude pouze
umožněno jejich následné využití jiné, než jako PUPFL.
Požadavek majitelů uvedených pozemků, aby byly tyto
pozemky vyňaty z PUPFL, bude řešen až v souvislosti
s konkrétním umístěním stavby, kdy bude muset být použit
postup dle § 15 – 18 lesního zákona – tedy rozhodnutí o
trvalém odnětí PUPFL. V souvislosti s tím dále sdělujeme, že
odnětí PUPFL podléhá poplatku, jehož výše se vypočítá dle
přílohy č. 1 k zákonu o lesích a nejde o částku bezvýznamnou.
Dokud nebudou pozemky odňaty z PUPFL, budou nadále
zařazeny mezi lesní pozemky se způsobem ochrany PUPFL a
budou se tedy na ně vztahovat nadále všechna ustanovení
lesního zákona, tedy 50 m ochranné pásmo, povinnosti
zalesňování.
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Milan a Radmila Vodičkovi
Živanice 194
doručeno dne 27. 2. 2013

Námitka, připomínka k návrhu Územního plánu Živaníce
Jako vlastníci parc. st. 210 k. ú. Živanice vznášíme
námitku k návrhu ÚP Živanice, konkrétně k podmínkám
využití plochy P2. Dle našeho názoru není u podmínek
využití plochy P2 dostatečně zabezpečena ochrana
okolních ploch před možnými negativními vlivy
budoucího hlavního, přípustného a podmíněně
přípustného využití funkce Plochy výroby a skladování.
Dále připomínáme, že nová Plocha výroby a skladování
P2 je ze severu, severovýchodu a jihovýchodu
obklopena stávajícími i navrženými plochami bydlení,
které by měly požívat nejvyššího stupně ochrany a i na
toto by měly konkrétní podmínky využití plochy P2 brát
větší zřetel nehledě na skutečnost, že dosud se na této
ploše pouze provozovalo zahradnictví, tedy vesnická
funkce více než tradiční.
Žádáme o prověření zařazení uvedené plochy P2 do
funkce bydlení, protože funkce bydlení je slučitelná s
okolní stávající zástavbou i nově navrhovanou, dle
našeho názoru navržená funkce výrobní a skladování je
konfliktní.
Vznášíme připomínky proti odůvodnění, které je stručné,
nedostatečné, není zřejmé proč byla tato plocha jako
jediná zařazena jako přestavbová plocha s novým
využitím pro výrobu a skladování, proč se mění stávající
funkční plocha (funkční zahradnictví) na jinou funkci,
není zdůvodněna potřebnost navrhovaného využití a
proč i na této ploše není navržena funkce bydlení. V
textové části označené f) - vyhodnocení splnění zadání je uvedeno - ÚP navrhuje přestavbové plochy pro
bydlení a drobnou výrobu na ploše nevyužívaného
zemědělského areálu- což se ovšem nezakládá na
pravdě, v současnosti se nejedná o areál zemědělského
družstva ale zahradnictví, které je funkční.
Uvedená výrobní plocha se nachází v bezprostřední
blízkostí od oken obytných místností čp.194, bez
jakéhokoliv oddělení zeleným pásmem od bytové
zástavby (v současné době je část pozemku
nacházejícího se před čp.194 označeného jako
p.p.č.901/2 osázena stromy; avšak v návrhu je i tato

Připomínka paní Radmily Vodičkové a pana Milana Vodičky
byla podána v řádném termínu dle § 50 odst. 3 zákona
č.183/2006 ve znění pozdějších předpisů a obsahuje všechny
náležitosti řádného podání dle § 37 správního řádu ve znění
pozdějších předpisů.
Připomínce se částečně vyhovuje– tzn. část připomínky
bude prověřena v dalším stupni ( veřejné projednání). Pan
Milan Vodička a paní Radmila Vodičková vznáší námitku
k návrhu ÚP Živanice, a to k upřesnění podmínek využití
plochy P2 konkrétně k zabezpečení ochrany okolních ploch
před možnými negativními vlivy navržené přestavbou plochy –
v této části se připomínce vyhovuje.
o
projektant na základě vyhodnocení připomínky doplní
do textové části územního plánu do podmínek využití plochy
P2 umístění pásu izolační zeleně směrem od stávající zástavby
a přestavbové plochy P1 (tedy od ploch bydlení) včetně návrhu
jeho dostatečné šíře.
Odůvodnění:
V přestavbové lokalitě P2 s rozdílným způsobem využití VD –
plochy výroby a skladování –drobná a řemeslná výroba, návrh
územního plánu umísťuje provozy a činnosti bez negativního
vlivu na životní prostředí.- tzn., že negativní vlivy nepřekročí
hranice výrobního areálu. Vzhledem k předložené námitce
bude do textové části územního plánu do podmínek využití
plochy P2 doplněna zvýšená ochrana okolních ploch pro
bydlení před případnými negativními vlivy provozu
z přestavbové plochy (hlučnost, prašnost, zápach) pásem
navržené izolační zeleně v dostatečné šíři (šíře zeleného pásu
bude určena projektantem). Zvýšením zabezpečení ochrany
stávající zástavby před případnými negativními vlivy
z přestavbové plochy je námitce vyhověno.
Požadavek pana Milana Vodičky a paní Radmily Vodičkové o
zařazení přestavbové lokality do plochy s rozdílným způsobem
využití pro bydlení vzhledem ke konfliktnosti plochy VD s okolní
zástavbou není akceptován – v této části se připomínce
nevyhovuje
o
Projektant ponechá vymezení přestavbové lokality P2
dle návrhu územního plánu v ploše s rozdílným způsobem
využití – VD. Projektant prověří funkčnost areálu zahradnictví.
V případě jeho funkčnosti doplní do přestavbové plochy P2 do
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plocha určena pro výrobu a skladováni). Při využití celé
určené plochy cca 8200 m2 k výrobě a skladování nelze
dodržet zamezení negativních dopadů na okolí, neboť
se jedná o značnou plochu. Poukazujeme na
skutečnost, že uvedená plocha navazuje přímo bez
jakéhokoliv oddělení zeleným pásmem od stávající i
nově navrhované obytné zástavby na tuto zástavbu.
Doporučujeme nahradit tuto plochu za plochu určenou
pro bydlení v rodinných domech s možností umístit v
této ploše jako výjimečně přípustnou drobnou řemeslnou
výrobu a výrobní služby.

Ing. Jan Celba
Kollárova 1114
500 02 Hradec Králové
doručeno dne 1. 3. 2013

Připomínka k návrhu Územního plánu Živanice
Můj otec, RNDr. Jiří Celba, je vlastníkem pozemků č.
203/1, 198/1, 196/1, 191/1, 191/8, 191/7 a 191/6 v k.ú.
Nerad. Platným územním plánem jsou určeny pro funkci
Bydlení venkovského typu. Nyní je navrhujete zařadit do
Zemědělských nezastavitelných ploch.
Důvody připomínky:
Pozemky otec koupil po nabytí jistoty, že na nich lze

65

přípustného využití pozemky zahradnictví a upraví textovou
část.
Odůvodnění:
Na základě územně analytických podkladů, potřeb obce,
vlastního průzkumu projektanta a vyhodnocení potřeby
zastavitelných ploch projektant vyhodnotil dané území a
stanovil koncepci rozvoje obce, včetně urbanistické koncepce a
to s ohledem na hodnoty a podmínky v území dle stavebního
zákona. Jedním z cílů územního plánování dle § 18 je
vytváření podmínek pro hospodárné využívání zastavěného
území. V koncepci obce vymezil projektant na základě výše
uvedených průzkumů pro možnost rozvoje výroby bez
negativních vlivů na okolí lokalitu, a to na hranici katastrálního
území v jižní části obce u místní komunikace, kde se
v současné době nachází areál zahradnictví. Plocha výroby a
skladování – drobná a řemeslná výroba je tedy návrhem
soustředěna a rozvíjena v bezprostřední blízkosti stávajícího
areálu zahradnictví – tedy stávající „výroby“. Projektant v
návrhu územního plánu rozvíjí tedy již založenou plochu
výroby, služeb a obchodu.
Vzhledem k faktu, že v navržené ploše není možno umísťovat
takové stavby, zařízení a činnosti, které by svým provozováním
a technickým zařízením narušovaly užívání staveb a zařízení
ve svém okolí a snižovali by kvalitu okolního prostředí a svým
charakterem a kapacitou by zvyšovaly dopravní zátěž v území,
je zaručena nekonfliktnost přestavbové lokality se stávající a
navrženou zástavbou. Lokalita bude navíc od připomínkou
zmiňované stávající zástavby odcloněna pásem zeleně izolační
– viz první část vyhodnocení připomínky.
Projektant návrhem územního plánu v obci vymezil
dostatečnou kapacitu ploch pro bydlení na období cca 20- ti let.
Přestavbová lokalita s plochou s rozdílným způsobem využití
určená pro bydlení by navýšila počet ploch pro bydlení, což pro
obec již není žádoucí.
Připomínka pana Ing. Jana Celby byla podána v řádném
termínu dle § 50 odst. 3 zákona č.183/2006 ve znění
pozdějších předpisů a obsahuje všechny náležitosti řádného
podání dle § 37 správního řádu ve znění pozdějších předpisů.
o
Předmětné pozemky parc. č. 203/1, 198/1, 196/1,
191/1, 191/8, 191/7 a 191/6 v k.ú. Nerad leží dle původního
dosud platného Územního plánu sídelního útvaru Živanice
včetně jeho dalších změn (dále jen „ ÚPSÚ“) v zastavitelné
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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postavit 2 RD. Tedy po projednání tohoto záměru
nejprve přednostně na Obecním úřadě Živanice,
Magistrátu města Pardubice a ZD Živanice a potom
následně po Změně č.2 ÚPSÚ Živanice v právní moci,
kterou na nich byla vymezena funkční plocha Bydlení
venkovského typu - Nerad.
Pořídil je tedy s naprostou jistotou, že jeho záměr je v
naprostém souladu s územním plánem a s jistotou, že
zamýšlené 2 RD lze postavit právě zde, stranou od
rušných cest a zástavby, v naprostém klidu a v soukromí
budoucí trvalé zelené. S osazením které si představoval.
Osazení domů, jejich vizualizaci a animovaný pohyb
zahradou, vypracovaný vysoce specializovanou firmou
Visualarch Praha, jsme pak společně prezentovali na
obecním úřadě Živanice a následně při veřejném
projednání Zadání nového územního plánu. Zde otec
vznesl dotaz, zda by bylo možno osadit zde ještě třetí
dům a k tomu přiložil situaci, pohledy a vizualizaci. Velmi
zásadním způsobem mu bylo odpovězeno, že ano, ale
pouze všechny 3 do uliční čáry. Proto otec obratem
odpověděl, že tento svůj dotaz bere zpět a ruší, a že
umístění domů ponechá dle původního návrhu, tedy
zhruba uprostřed pozemku v zahradě, což, jak se nyní
ukazuje obsahuje dnes platný územní plán (viz. dále).
Protože v průběhu tohoto jednání byli občané obce
vyzýváni, aby ti z nich, kdo vlastní nějaké nezastavěné
pozemky v obci, uplatnili svůj zájem, na jejich, jak zde
bylo řečeno „zhodnocení", odcházeli jsme odtud s otcem
s přesvědčením, že snahou obce je na naše pozemky
napojit ještě další území a přiřadit je do funkčních ploch
pro bydlení. To otec posléze hodnotil pozitivně. Přitom
má s touto problematikou, jako vystudovaný sídelní
geograf, s více než 30ti letou praxí v oboru jistě nějaké
zkušenosti. Vždyť pracoval na úřadě, který tvořil právě
sídelní strukturu našeho kraje a republiky. A to na úrovni
kraje a potom na Státní plánovací komisi v Praze.
Spolupracoval jako externista s ústavy jako TERPLAN
Praha a Výzkumný ústav výstavby a architektury, které
se zaobíraly právě touto problematikou. Nyní mám i já již
nějaké zkušenosti a praxi, i v obci Živanice, kde jsem
připravil již několik pozemků k výstavbě.
Proto mně nyní, teď, když máme již vše po nezměrném
úsilí připraveny pozemky, takříkajíc ve finále, překvapuje

ploše II/1 – ve funkční ploše bydlení venkovského typu – VO3.
Zařazení výše uvedených pozemků do zastavitelné lokality II/1
je součástí Změny č. 2 ÚPSÚ. Celková rozloha lokality II/1 je
cca 4,4 ha a je určena pro 2 rodinné domy. Umístění rodinných
domů v lokalitě Obecně závazná vyhláška včetně jejich dalších
změn nestanovuje. Nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné
části Změny č. 2 ÚPSÚ je ze dne 9. 6. 2005.
o
Návrh územního plánu řadí předmětné pozemky do
plochy s rozdílným způsobem využití – NZ – plochy
zemědělské, tedy do neurbanizované plochy.
o
Připomínce se částečně vyhovuje– tzn. část
připomínky bude prověřena v dalším stupni ( veřejné
projednání). Na základě připomínky projektant vymezí část
původní lokality II/1 pro žádané umístění dvou rodinných domů
v návaznosti na stávající zástavbu. Vymezená část bude dle
požadavku připomínky zařazena do plochy s rozdílným
způsobem využití BV – bydlení venkovského typu. Obsah
původního ÚPSÚ (umístění dvou rodinných domů včetně
zařazení do plochy s rozdílným způsobem využití) se tedy
nemění. V této části se připomínce vyhovuje.
Odůvodnění:
o
Projektant na základě územně analytických podkladů,
potřeb obce, vlastního průzkumu území a vyhodnocení potřeby
zastavitelných ploch vyhodnotil dané území a stanovil koncepci
rozvoje území, včetně urbanistické koncepce a to s ohledem na
hodnoty a podmínky v území.
o
Původní lokalita II/1 o ploše cca 4,4 ha se svojí
velikostí rovná cca polovině plochy zastavěného území části
obce Nerad a za hranici zastavěného území zasahuje do volné
krajiny směrem na sever. Lokalita je svým umístěním a
rozlohou značným zásahem do krajinného rázu.
o
Krajinný ráz je významnou přírodní hodnotou
v území, kterou je nutno ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet
(republiková priorita čl. 14 územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území – PÚR ČR, priorita č. 06 ZÚR Pk).
Jedním z úkolů územního plánování je i ochrana
nezastavěného území.
o V kompetenci projektanta při tvorbě nového územního
plánu dle § 19 stavebního zákona ve znění pozdějších
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tento Váš návrh na nový územní plán. Z čistého nebe,
bez jakéhokoliv projednání s vlastníkem pozemků v
osobě mého otce. Jen těžko si lze dnes zpětné
představit, co vůbec obnášelo získat tyto pozemky,
tvořené sedmi úzkými pruhy, z nichž jeden měl po celé
desetiletí přetržené majetkové vztahy, druhý byl v
soudním procesu s dluhy a odmítaným dědictvím a další
chtěl majitel výhradně a pouze směnit za jiný pozemek.
Do našeho záměru investoval otec a nadále investuje, v
souladu s platným územním plánem nejen nemalé
finanční prostředky, ale především úsilí a čas svůj a
příslušných spolupracujících odborníků. Žádám Vás
proto, aby jste zachovali v novém územním plánu
funkční využití jako je ve stávajícím územním plánu. Je
to i v mém osobním zájmu a v zájmu mé rodiny,
zejména mých synů. Místo jsme si vybrali a oblíbili.
Navíc nyní jsme obdrželi k této problematice stanovisko
zpracovatele platného ÚPO Živanice, v němž se na 4
stranách hovoří jen o tom, jak je náš záměr v naprostém
souladu s koncepcí rozvoje osídlení daného prostoru.
Žádám o zachování původní dohody kterou s vlastníkem
shora uvedených pozemků ve věci funkčního využívání
území uzavřela veřejná správa v obsahu stávajícího
územního plánu na těchto pozemcích. Žádám o
vymezení výše uvedených pozemků jako zastavitelných,
s funkčním vymezením pro vhodnou formu rodinného
bydlení, v rozsahu, jak bylo stanoveno Změnou č.2
ŮPSÚ Živanice. Na níž se můj otec rovněž musel obci
finančně podílet. Nevidím jediný zákonný důvod, proč by
mělo dojít na jeho pozemcích ke změně stávajícího
funkčního využití. Žádné pocitové vyjádření zpracovatelů
územního plánu či úředníků Magistrátu města Pardubic
nemohou překročit dosavadní a dosud platnou dohodu
veřejné správy a politické reprezentace se stávajícím
vlastníkem nemovitosti na využívání území a
bezdůvodně
odstoupit
od
garantovaného
veřejnoprávního příslibu na možné funkční využití těchto
jeho pozemků. Na základě této existující dohody otec do
území investoval nejen koupí nemovitosti, ale i nemalé
finanční
prostředky
do
následné
projektové
dokumentace a dalších činnosti se záměrem spojených.
Svoje kroky ohledně záměru již na samém začátku
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předpisů (dále jen „stavební zákon“) je mimo jiné prověřovat a
posuzovat potřebu změn v území. Platné ÚPSÚ slouží
projektantovi při tvorbě nového územního plánu jako územně
plánovací podklad. Projektant na základě vyhodnocení
podmínek v území nově vymezí plochy pro umístění
požadovaného počtu rodinných domů v návaznosti na
zástavbu, čímž eliminuje rizika z možného umístění objektů do
volné krajiny a případného porušení urbanistické celistvosti
zástavby.
Požadavek pana Celby o ponechání ostatních předmětných
pozemků v zastavitelné ploše s rozdílným způsobem využití
BV- bydlení venkovské včetně záměru umístit RD do středu
lokality není akceptován. V této části se připomínce
nevyhovuje.
Projektant zařadí zbylou část původní lokality II/1 do
plochy s rozdílným způsobem využití – ZS – zeleň soukromá.
Plocha bude součástí zastavěného území a bude sloužit pro
plochy většinou soukromé zeleně v sídlech, které nejsou
součástí jiných typů funkčního využití (tj. plochy zahrad, sady,
louky a malé zorněné plochy);
Odůvodnění:
o
Ponecháním všech předmětných pozemků původní
lokality II/1 v zastavitelné ploše s rozdílným způsobem využití
BV – bydlení venkovské s požadavkem vlastníka pro umístění
dvou RD uprostřed této lokality je v rozporu se základními
principy a prioritami územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území, které jsou součástí republikových
dokumentů, krajských dokumentů a v neposlední řadě také
stavebního zákona, jeho úkoly a cíli územního plánování. Dle
Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (krajský
dokument) je v území třeba vytvářet podmínky pro péči o
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty. Jednou z těchto priorit je
zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat
cenné venkovské urbanistické struktury a architektonické i
přírodní dominanty nevhodnou zástavbou, omezit fragmentaci
krajiny a zabezpečit ochranu pozitivních znaků krajinného rázu.
Lokalita je svým umístěním a rozlohou značným zásahem do
krajinného rázu.
Obec Nerad má historicky založený ulicový půdorysný typ
zástavby, což je významná hodnota v území. Pořizovatel
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odkonzultoval právě s úředníky Magistrátu města
Pardubic, zejména co se týká velmi nízké půdní bonity,
pro kterou jsou pozemky využívány zemědělsky jen jako
trávní plocha a tedy i vhodnosti využiti těchto pozemků
pro bydlení s trvalým zazeleněním.
Veřejná správa je vázána ústavním principem, může
vykonávat svou pravomoc na základě zákona a
zmocnění v zákoně a pokud nějaká pravidla pro svoji
činnost postrádá, nemůže si je podle konkrétní situace
dle svého volného uvážení sama konstruovat. Pravidlo
„co není zakázáno je dovoleno" platí toliko pro právnické
a fyzické osoby, nikoliv pro úřady.
Radmila Vodičková
Živanice 194
Ing. Martina Pytáková
Za Sokolovnou 653
Lázně Bohdaneč
ze dne 4. 3. 2013

Jako vlastníci pare. st. č. 34/1, p.p.č. 21/1 a 21/2 v k. ú.
Živanice vznášíme námitku k návrhu ÚP Živanice,
konkrétně k části 2.2 - ochrana a rozvoj hodnot území.
Žádáme, aby byla připuštěna nová zástavba v prvotní
části Živanic, neboť v části návesní-Živanice se nachází
stavby, které svým půdorysným rozměrem neumožňují
ekonomickou modernizaci či přestavbu ani svým
umístěním nevyhovují požadavkům daným vyhláškou
č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání
území a svým stavebně technickým stavem nevyhovují
požadavkům daným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o
technických požadavcích na stavby.
Poukazujeme na skutečnost, že původní historicky
založený půdorysný typ a urbanizační osy byly porušeny
v mnoha místech novou zástavbou. Některé pozemky
svojí velikostí předurčují včlenění nové zástavby a
vzhledem k tomu, že na „návsi" jsou domy různých typů,
žádáme o vypuštění omezujícího kritéria uvedeného v
části 2.2 „(s cílem ho již podstatněji nezahušťovat nově
včleněnou zástavbou a nenarušit ho necitlivými
přestavbami či přístavbami stávajících objektů)".
Připomínáme, že se nejedná o památkově chráněnou
část obce.

konstatuje, že záměr pana Celby umístit RD do středu lokality,
by při její rozlehlosti znamenalo negativní zásah do krajiny a
jejího rázu, znehodnocení volného pokračování urbanizační
osy, porušení urbanistické celistvosti zástavby a v krajině by
vznikl negativní prvek - samota.

Připomínka paní Radmily Vodičkové a Ing. Martiny Pytákové
byla podána v řádném termínu dle § 50 odst. 3 zákona
č.183/2006 ve znění pozdějších předpisů a obsahuje všechny
náležitosti řádného podání dle § 37 správního řádu ve znění
pozdějších předpisů.
Připomínce se nevyhovuje– tzn. připomínka
prověřena v dalším stupni (veřejné projednání).

nebude

o
Projektant ponechá text v návrhu ÚP Živanice
v kapitole 2.2 ochrana a rozvoj hodnot území v původním
znění.
Připomínkou zmiňované pozemkové parcely leží v dolní části
návsi obce Živanice po pravé straně.
Odůvodnění:
Dochovaná urbanistická struktura sídelní části obce Živanice
včetně historicky založeného návesního půdorysného typu je
urbanistickou hodnotou území, kterou je nutno chránit a
respektovat, přestože není registrována v Ústředním seznamu
kulturních památek České republiky. Jednou z priorit územního
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území je ve
veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a
archeologického dědictví. Ochrana hodnot v území je taktéž
součástí celorepublikového dokumentu Politiky územního
rozvoje ČR, dále je jednou z priorit územně plánovací
dokumentace vydanou krajem – Zásady územního rozvoje a
tato ochrana hodnot se promítá i do stavebního zákona, do §
18- do cílů územního plánování. Návrh územního plánu tuto
hodnotu chrání, respektuje a určuje podmínky pro její ochranu
(tj. nezahušťovat nově včleněnou zástavbou a nenarušit ji
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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Václav Kohoutek
Živanice 5
533 42
doručeno dne 4. 3. 2013

Věc: Připomínka k návrhu Územního plánu Živanice
Po seznámení s návrhem Územního plánu Živanice
vznáším připomínku a žádám o začlenění pozemku č.
714/5 v k. ú. Živanice, jehož jsem vlastníkem, do
Územního plánu Živanice. Pro stavbu rodinného domu.

necitlivými přestavbami či přístavbami stávajících objektů).
Na základě výše uvedeného připomínce nelze vyhovět.
Připomínka pana Václava Kohoutka byla podána v řádném
termínu dle § 50 odst. 3 zákona č.183/2006 ve znění
pozdějších předpisů a obsahuje všechny náležitosti řádného
podání dle § 37 správního řádu ve znění pozdějších předpisů.
Připomínce se nevyhovuje– tzn. připomínka
prověřena v dalším stupni (veřejné projednání).

nebude

o
Projektant ponechá pozemek parc.č. 714/5 k.ú.
Živanice v začlenění dle návrhu Územního plánu
Připomínkou zmiňovaná pozemková parcela leží v jihozápadní
části obce při vodoteči „Živanická svodnice“.
Odůvodnění:
Předmětný pozemek parc. č. 714/5 k.ú. Živanice leží dle
návrhu územního plánu v ploše s rozdílným způsobem využití –
NZ, plocha zemědělská, dále v záplavovém území vodoteče a
z části v biokoridoru LBK 13 – plocha s rozdílným využitím –W,
plocha vodní a vodohospodářská.
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a
umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve výjimečných a
zvlášť odůvodněných případech je jedna z priorit územního
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
republikového dokumentu Politiky územního rozvoje ČR a
Zásad územního rozvoje Pardubického kraje. Oba dokumenty
jsou nadřazené územnímu plánu a jsou pro něj závazné.

RNDr. Jiří Celba
Hrádek 72
503 15
doručeno dne 6. 3. 2013

Věc : Dodatek č. 1 k žádosti ohledně akce Novostavba 2
RD k.ú. Nerad a k mnou podané námitce proti
připravovanému územnímu plánu obce Živanice
V příloze Vám předávám písemný rozbor a sdělení

69

Pozemek parc. č. 714/5 k.ú. Živanice částečně leží v lokálním
biokoridoru LBK 13. Územní systém ekologické stability je
zpracován autorizovanou osobou dle platné legislativy. Prvky
územního systému ekologické stability, mezi něž patří
zmiňovaný LBK 13, jsou přírodní hodnotou v území, jejichž
ochrana je dána stavebním zákonem, Zásadami územního
rozvoje i Politikou územního rozvoje ČR.
Na základě výše uvedeného nelze připomínce vyhovět.
Připomínka pana RNDr. Jiřího Celby byla podána v řádném
termínu dle § 50 odst. 3 zákona č.183/2006 ve znění
pozdějších předpisů a obsahuje všechny náležitosti řádného
podání dle § 37 správního řádu ve znění pozdějších předpisů.
Připomínce se částečně vyhovuje – tzn. část připomínky
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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zpracovatele platného ÚPO Žvanice, z něhož
jednoznačně vyplývá, že mnou předložený záměr a
žádost o vydání územního rozhodnutí na zamýšlenou
stavbu 2 RD je v plném souladu s platným územním
plánem.
Popis vývoje záměru výstavby dvou RD na
severozápadním okraji sídla Nerad v
souvislostech platné územně plánovací dokumentace
obce Živanice (lokalita
označená jako II/1 ve Změně č. 2 ÚPSÚ Živanice) z
pohledu zpracovatele této ÚPD
a zpracovatele dokumentace pro územní řízení
Novostavba dvou RD, k.ú. Nerad
vč. dvou garáží, napojení na ZTV, 1 sjezdu,
zpevněných ploch a oploceni v
předmětné lokalitě.
Dne 28.12.2012 podal žadatel: RNDr. Jiří Celba, Hrádek
72, 503 15 Nechanice; v zastoupení plnou mocí: Atelier
AURUM s.r.o., Jiráskova 21, 530 02 Pardubice; žádost o
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pro výše
uvedený záměr na Městský úřad Lázně Bohdaneč,
odbor stavební.
Předložená dokumentace k územnímu řízení řeší návrh
zástavby na severozápadním okraji sídla Nerad. Tato
lokalita byla vymezena jako zastavitelné území v
územně plánovací dokumentaci Změna č. 2 ÚPSÚ
Živanice (dále i jako Změna) - jako lokalita II/1 (jež je
aktuálně platná a účinná.
Územní plán sídelního útvaru Živanice byl
zastupitelstvem obce Živanice schválen dne 2.7.1997
usnesením č. 9/97. Změny č. 1 byly schváleny dne
10.5.2004. Stejného dne tj. 10.5.2004 bylo usnesením
č.j. 10/5/2004 schváleno Zadání Změny č. 2 ÚPSÚ
Živanice. Pořízeni této Změny schválilo zastupitelstvo
obce usnesením 21/6/2004/1.
V
Zadání Změny č. 2 ÚPSÚ Živanice jsou
popsány v odst. 1 důvody pořízení změny takto:
"Důvodem pro pořízeni této změny územního plánu
obce Živanice jsou požadavky občanů bydlících jak v
obci samotné, tak i mimo ni, na změnu využití vybraných
funkčních ploch v několika lokalitách v k.ú. Živanice a
Nerad. Obec Živanice, jako orgán územního plánováni,
který je dle §13 SZ příslušný k pořízeni územně

bude prověřena v dalším stupni ( veřejné projednání).
Připomínka se obsahově shoduje s připomínkou pana RNDr.
Jiřího Celby a tuto doplňuje o sdělení zpracovatele Změny č.2
ÚPSÚ Živanice (Ateliér AURUM s.r.o.).
o
Poznámka: Dne
16. 1. 2013 byla předložena
k vyjádření odboru hlavního architekta dokumentace pro
územní řízení, která řešila umístění dvou RD v severní části
lokality II/1- zcela bez návaznosti na sídlo. Odbor hlavního
architekta ve svém vyjádření konstatoval, že záměr výstavby
dvou RD včetně garáží neodpovídá úkolům územního
plánování.
Dodatek č. 1 k žádosti ohledně akce Novostavba 2 RD k.ú.
Nerad reaguje také na vyjádření Odboru hlavního architekta
Magistrátu města Pardubic k dokumentaci pro územní řízení umístění 2 RD v severní části lokality.
o
Níže uvedené odůvodnění doplňuje odůvodnění
připomínky pana RNDr. Jiřího Celby a Ing. Jana Celby.
Pořizovatel konstatuje, že podaná připomínka - dodatek č. 1 k
žádosti ohledně akce Novostavba 2 RD k.ú. Nerad, cituje
obsah textové části Změny č.2, nikoli však Vyhlášku obce
Živanice ve smyslu zpracovaných Změn č.2 ÚPSÚ, která je
závazná.
Článek 4 části druhé závazné vyhlášky doslovně uvádí: „Ve
volné krajině nebudou vytvářeny nová sídla nebo samoty.“
Tento zásadní fakt je zpracovatelem dokumentace pro územní
řízení opomíjen.
Odůvodnění pořizovatele je zpracováno k jednotlivým částem
připomínky.
Odůvodnění:
Umístění dvou RD při rozlehlosti lokality – 4,4 ha do
nejvzdálenější části lokality, zcela bez návaznosti na stávající
sídlo a jeho charakter, se dostává do rozporu jak se stavebním
zákonem, tak s nadřazenou územně plánovací dokumentací.
Tímto umístěním je v krajině vytvořen negativní prvek samoty,
tzn. negativní zásah do krajiny a jejího rázu, porušen je i
stávající charakter zástavby a urbanizační osa- podrobněji viz
odůvodnění připomínky Ing. Jana Celby.
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plánovací dokumentace, a jehož úkolem je i soustavné
sledováni podmínek jejího rozvoje, se rozhodla vyhledat
nově rozvojové plochy vhodné pro funkci bydleni...."
Dále je v odst. 6 popsán požadavek:
"Pro upevněni identity obce bude třeba respektovat
urbanistickou strukturu a půdorysnou stopu obce...."
K tomuto bodu podotýkáme, že je zde uveden
požadavek urbanistickou strukturu respektovat, nikoliv ji
dále rozvíjet. Řešení předmětné novostavby nikterak
nenarušuje historicky danou strukturu, která je
nepochybně velice hodnotná, avšak pouze v prostoru
návsi. Severozápadním směrem od vodní plochy (na
západním okraji návsi) již tato struktura ulicové zástavby
není důsledně dodržena a zcela popřena je na
západním okraji zástavby položené jižně od hlavní osy
zástavby (mj. se jednalo o lokalitu II/2 ve Změně č. 2
ÚPSÚ Živanice určené pro stavbu jednoho rodinného
domu - v současné době jsou zde umístěny tři rekreační
chatky). Předmětná lokalita leží na samém okraji
zástavby, severně od místní komunikace.
V odst. 7 je mj. uvedeno:
"... . Navržená obytná zástavba bude součástí zóny
venkovského bydleni. Budou respektovány regulativy
schválené v ÚPSÚ pro tento typ zástavby."
Toto chápeme jako požadavek na to, že text regulativů
nebude Změnou měněn, což bylo v rámci jejího
zpracování dodrženo.
V odst. 8 je mj. uvedeno:
„ ….
V lokalitách II/1 a II/5 zachováni prostorových a
funkčních parametrů lokálních biokoridorů ÚSES a
dodržen průchod po obou březích vodoteče s
respektováním ochranného pásma podél vodoteči v šíři
6m. Dodržení ochranných pásem poděi vodoteči o šíři
6m (254/1Sb.)“
Tento požadavek pro lokalitu II/1 byl v řešené Změně
ÚPSÚ dodržen a návrh oplocení v dokumentaci DÚR
tento požadavek bezvýhradně plní.
V odst.10 v bodě 10.1 urbanistická koncepce, doprava,
jsou popisovány mj. jednotlivé záměry:
".... Předmětem této změny ÚPSÚ jsou následující
lokality....:
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Pořizovatel konstatuje, že požadavek respektování urbanistické
struktury neznamená tuto strukturu porušovat, nýbrž v ní volně
pokračovat. Umístěním rodinných domů v severovýchodní části
lokality tj. vytvořením samoty v krajině, urbanistická struktura
porušena je.

Pořizovatel konstatuje, že regulativy nebyly Změnou č. 2
měněny. V Obecně závazné vyhlášce č. 6/2004 o závazných
částech ÚPSÚ Živanice včetně jeho změn, v části druhé –
závazné regulativy , čl.4 bod 3 uvádí: „ Ve volné krajině
nebudou vytvářeny nová sídla nebo samoty“. Přestože se
jedná o zastavitelnou plochu, umístěním RD do
severovýchodní části při rozlehlosti lokality 4,4 ha samota
vytvořena je.
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II/1
Lokalita nazvaná NERAD I
Jedná se o lokalitu v severozápadní části sídla a k.ú.
Nerad, u niž je uvažováno s výstavbou dvou rodinných
domků, obklopených výsadbou trvalé ochranné zeleně s
převahou jehličnanů, chráněnou tak před severními
větry. Přístup k této lokalitě je po stávající místní
asfaltové komunikaci procházející sídlem Nerad. Na
konci silnice po pravé straně. Vlastnické vztahy jsou zde
vyřešeny a z hlediska ochrany a záboru ZPF byla
lokalita vzhledem k její velmi nízké bonitě půdy
jednoznačně doporučena. Průchod po obou březích
vodoteče bude zachován na základě prostorových a
funkčních parametrů ÚSES.
Součástí lokality jsou i zavlažovací systémy.

Pořizovatel konstatuje, že umístěním dvou RD obklopených
výsadbou trvalé ochranné zeleně s převahou jehličnanů,
chráněnou tak před severními větry, neznamená, že lze RD
umístit kamkoli v lokalitě bez návaznosti na stávající zástavbu.
RD umístěné ve volném pokračování urbanizační osy,
v návaznosti na sídlo budou RD taktéž obklopeny zelení a
chráněny před severními větry.

Z tohoto textu jednoznačně vyplývá záměr vybudování
dvou rodinných domů obklopených trvalou hodnotnou
zeleni. Pokud mají být objekty zeleni obklopeny, tak z
tohoto popisu vyplývá jejich umístění ve středové poloze
lokality a nikoliv na jejím okraji. Tedy v zadání je
poměrně podrobně popsán charakter navrhované
lokality a tomuto popisu navržené řešení odpovídá.
Dále je v textu zadání popsáno řešení technického
vybaveni, je konstatováno, že některé lokality (vč. II/1)
leží v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých
zdrojů a další údaje.
V části A) Základní údaje dokumentace Změny č. 2
ÚPSÚ Živanice v bodě a) je uvedeno:
"... Od doby schválení došlo k realizaci některých
záměrů, ale také ke změně názorů na způsob či časový
horizont využití některých lokalit..."
Z tohoto vyplývá, že obec schválením této změny
potvrdila změnu názoru na řešení mj, lokality označené
ve změně jako II/1, tj. byl potvrzen záměr zastavění
lokality a změna struktury nové zástavby mj. v
předmětné lokalitě.
V bodě d) Vyhodnocení souladu s cíli územního
plánování je uveden pro tento záměr velmi důležitý text:
"Veškeré změny územního plánu jsou většinou
drobnějšími detailními úpravami existující ŮPD s

-

Bez připomínek, vyhodnocení viz výše
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výjimkou lokality II/1. Nedochází ke změnám, které by
měnily urbanistickou koncepci, zasahovaly do krajiny
nebo ve svých důsledcích ovlivňovaly životní prostředí.
Lokalita II/1 rozvijí a urbanizuje území, které dle
původního územního plánu mělo zůstat nezastavitelné a
kde mělo urbanizované území přecházet do volné
krajiny. Zvolená hustota zastavění (2RD) a podmínky
intenzivní výsadby izolační zeleně však eliminuje
negativní dopady této plošné velmi výrazné změny ve
využití území..."
Z tohoto textu vyplývá, že byla navržena a také
schválena podstatná změna v urbanistické koncepci v
lokalitě ozn. II/1, resp. v koncepci charakteru struktury
zástavby sídla v jeho koncové části a aby negativní
dopady tohoto řešeni byli eliminovány, resp. aby byly
spíše pozitivní, je zde vyslovena podmínka intenzivní
výsadby izolační zeleně. Uplatnění této podmínky
chápeme ve všech prostorových směrech, tj. jak
směrem do krajiny (příznivé dálkové pohledy na sídlo),
tak směrem ke stávající zástavbě tak, aby ze stávající
komunikace nebylo narušeno vnímání podstatné změny
urbanizace území ve smyslu dvou střetů intenzity
urbanizace (intenzivní zástavba x rozvolněná zástavba).
Aby toto mohlo být uplatněno, jediným řešením je
umístění staveb do středové části po obvodu ozeleněné
lokality tak, aby z vnějšku (v pohledech z krajiny, i z
urbanizovaného území) působila jako plocha intenzivní
zeleně. Zeleň po obvodu rozlehlé zahrady by se měla
charakterově blížit charakteru lesnímu, neboť tento
prvek (kontakt sídla s lesními porosty) je uplatňován v
okrajových částech sídel Nerad i Živanice.
V části B) Řešení Změn č. 2 územního plánu v bodě b)
definující základní předpoklady a podmínky vývoje obce
a ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot
území je mj. uvedeno:
"... Z hlediska budoucího vývoje obce dochází k určitému
posunu v přístupu k území Neradu, kde otevřeni
okrajové severní lokality pro výstavbu může být
impulzem k dalším tlakům na rozvoj této části obce."

Pořizovatel upozorňuje na fakt, který uvádí i zpracovatel Změny
č.2, že lokalita II/1 znamená pro původní území velmi výraznou
změnu ve využití území. Tato výrazná změna řeší možnost
umístění 2 RD na ploše 4,4 ha, které budou „zakryty“ zelení.
Toto pojetí chápání urbanismu je v rozporu s jeho základními
principy a cíli. Z tohoto důvodu bude plocha v novém návrhu
územního plánu upravena.

Pořizovatel konstatuje, že v krajině nelze vytvářet samoty. Viz
odůvodnění výše.

Zde je opakovaně potvrzen posun v přístupu k dotčené
části Neradu.
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Na předchozí bod přímo navazuje bod c) Návrh
urbanistické koncepce:
"Urbanistická koncepce obce Živanice, daná historickým
vývojem a rozvíjená návrhy schváleného ÚPSÚ je
Změnami č. 2 měněna ve výše zmíněné lokalitě Nerad."
Z tohoto bodu vyplývá, že byla schválena změna
urbanistické koncepce v lokalitě II/1, ve smyslu, že zde
nebude v celém rozsahu sídla dodržena struktura
ulicové zástavby, ale v této lokalitě bude uplatněna
koncepce jiná (prvek rozvolněné zástavby obklopené
intenzivní izolační zelení).
V bodě d) je mj. uvedeno, že lokalita II/1 je zařazena z
hlediska funkčních ploch a podmínek jejich využití do
ploch bydlení venkovského typu.
Z Obecně závazné vyhlášky č.6/2004 o závazných
částech ÚPSÚ Živanice včetně změny č. 1 pro toto
zařazení vyplývá:
Zóna bydlení venkovského typu - Nerad - VO - 3
"Je určena pro bydlení s odpovídajícím zázemím
užitkových zahrad, chovem domácího zvířectva a
rekreačnímu bydlení v chalupách.
Přípustné:
-Výstavba rodinných domků přízemních, skryté druhé
podlaží pod sedlovou střechou se štítem do uliční čáry,
částečně podsklepené s dvouůčelovým využitím úkrytu
CO,
-Maloobchod, drobné nerušící řemeslné služby...."
Dále je v bodě d) textu Změny č. 2 je uvedeno:
"Funkční regulativy v ÚPSÚ Živanice (resp. ve vyhlášce
schvalující územní plán) jsou stanoveny způsobem,
který odpovídá způsobu zpracováni v době vzniku
ÚPSÚ. Z dnešního pohledu jsou nevyhovující.
Vzhledem k rozsahu a charakteru změn však poňzovatel
v rámci Změn č. 2 ÚPSÚ nepožaduje úpravy vymezeni
funkční regulace a proto nebyly provedeny."
Z výše uvedeného vyplývá, že zpracovatel Změny cítil
potřebu aktualizace funkční regulace, protože si
uvědomoval, že lze obtížně prosazovat, aby všechny
objekty RD obsahovaly kryty CO a byl umožněn pouze
jeden typ zástavby. Ale pořizovatel úpravu regulativu za
nutnou nepovažoval -v zadáni byl uveden požadavek
neměnit regulativy.

Závazná část Vyhlášky obce Živanice ve smyslu zpracovaných
Změn č.2 ÚPSÚ v čl. 4 části druhé uvádí: „Ve volné krajině
nebudou vytvářeny nová sídla nebo samoty.“
Pojem rozvolněné zástavby není ve Změně č.2 zmiňován.
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Nicméně vzhledem k faktu, že až na lokalitu II/1 se
jednalo o změny, které neměnily koncepci, nebyla
změna funkční regulace provedena.
Připomínáme, že od zadání Změny ÚPSÚ je koncepce
řešeni lokality jednoznačně popisována (umístěni RD ve
středové části). Vyžadování orientace štítů směrem do
ulice se nám v popsaném řešení resp. vnitřním
uspořádáni lokality, jeví jako neúčelné, zbytečně
limitující a neopodstatněné. Lokalita je zjevné chápána
jako specifická tj. s individuálním řešením. Aby byla
respektována, resp. nenarušena historicky založená
urbanistická koncepce, je zde uplatněna podmínka
intenzivní zeleně v okrajových částech lokality.
Historická struktura sídla je respektována, ale není dále
rozvíjena.
V kapitole f) je popsáno zastavitelné území II/1:
“ II/1 - k.ú. Nerad, severozápadní okraj místni Části
Nerad
Území leží v OP peloidů, oplocení bude řešeno a
umístěno min. 10 m od břehové čáry vodoteče. Tím
bude respektováno ochranné pásmo ostatních vodních
toků, parametry LBK Živanický potok a bude zajištěna
průchodnost podél vodotečí.
Zástavba
venkovského
charakteru
bydlení
venkovského typu - max. 2 rodinné domy
Vzhledem k tomu, že v době zpracování Změny č. 2 byla
v platnosti právní úprava stavebního zákona (50/1976
Sb.) novelizovaná v roce 1998 a vyhláška č.135/2001
Sb. o územně plánovacích podkladech a územně
plánovací dokumentaci, která upřesňovala rozsah a
věcný obsah ÚP, což znamenalo významný posun oproti
legislativě platné v době zpracování ÚPSÚ - byl již jiný
přistup k možnostem prostorové regulace v územním
plánu (v územních plánech nemá být uváděna taková
podrobnost, která patří do jiné kategorie ÚPD - do
regulačního plánu, případně územního rozhodnutí).
Proto byly i ve Změně č.2 ÚPSÚ Živanice uváděny
obecnější popisy a zástavba v lokalitě nebyla v tomto
bodě více regulována. Zástavba venkovského
charakteru je obecně chápána jako zástavba s převahou
obdélných půdorysných řešení staveb, se sedlovou,
případně
polovalbovou
střechou,
S
touto
charakteristikou (se zapojením současných trendů –
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-bez připomínek

Jak již bylo výše uvedeno, závazná část Vyhlášky obce
Živanice ve smyslu zpracovaných Změn č.2 ÚPSÚ článek 4
neupravuje. V čl. 4 části druhé se uvádí: „Ve volné krajině
nebudou vytvářeny nová sídla nebo samoty.“

Pořizovatel konstatuje, že v zadání Změny č.2 není popsáno
umístění RD.
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prosklené plochy - tepelné zisky, materiálové řešení
atd.) je dle našeho názoru předložené řešení zcela v
souladu.
Napojení na jednotlivé sítě technické infrastruktury je
zcela v souladu s popisem v kapitole g). V kapitole I) je
konstatováno, že žádná ze změn navrhovaných ve
Změně č. 2 negativně neovlivní stav životního prostředí
a že zástavba v lokalitě II/1 je výrazným zásahem do
krajiny a do ZPF. Nicméně je dále konstatováno, že
podmínkou zastavění v této lokalitě je malá hustota
zástavby (2 RD) a významný podíl zeleně uvnitř
vymezených pozemků, že se jedná o zemědělskou půdu
s nízkou bonitou a že v průběhu projednávání zadání
nebyly proti takto definovanému záměru vzneseny
zásadní námitky.
Přechodná ustanovení k novele stavebního zákona
platné od 1.1.2013 je v bodě 4 uvádějí: "4. Části územně
plánovací dokumentace, které podle zákona č. 183/2006
Sb,. ve znění účinném ode dne nabytí účinností tohoto
zákona, nemohou být její součástí, se nepoužiji a při
nejbližší aktualizaci nebo změně musí být z této
dokumentace vypuštěny; toto ustanoveni se nepoužije
pro vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a u
regulačního plánu na dokumentaci vlivů."
Vzhledem k historickému vývoji a časově "historickému"
konstatování a nevhodnosti funkční regulace v ÚPSŮ
Živanice se nám jeví přístup vyplývající z toho
ustanovení jako přiměřeně použitelný i v předmětné
záležitosti.
Změny č. 3 se svým řešením předmětné lokality
nedotýkají.
Závěr:
Obecně závazná vyhláška je právní formou
závazných
zásad
pro uplatňování
ÚPD
v
navazujících právních úkonech, není v ní podrobně
popisována koncepce a další podrobnosti, ty jsou
definovány v územním plánu resp. jeho změně, které
je nutno chápat komplexně jako celek, neboť jako
celek byla schválena.
V textu zadání Změny č. 2 a ve vlastním textu Změny
č. 2 ÚPSÚ Živanice je změna koncepce v předmětné
lokalitě
popisována
přesně
a
jednoznačně.
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Schválením této změny byla zastupitelstvem obce
přijata. V textové části Změny č.2 je konstatováno
nevyhovující znění funkčních regulativů, jež dle
aktuálně účinné právní úpravy již ani nelze, podle
našeho názoru, aplikovat (viz.předchozí text).
Z výše uvedeného vyplývá, že žadatel resp.
předkladatel dokumentace k územnímu řízení (v
jedné osobě) měl od podání žádosti o změnu ÚPSÚ
poměrně jasnou představu, která byla ztvárněna v
předložené dokumentaci.
Z našeho pohledu se nejedná o vznik samoty v
krajině. Záměr přímo navazuje na zastavěné území,
je sice plošně rozsáhlý, ale jsou stanoveny
podmínky, které žadatel ve svém návrhu plní, a které
zajišťují, že změna koncepce nenaruší stávající
architektonické a urbanistické hodnoty sídla Nerad.

Obec Živanice
Živanice 152
533 42 Živanice
doručeno dne 26. 6. 2013

Žádáme o doplnění územního plánu o možnost realizace
tréninkového fotbalového hřiště v lokalitě K2.

Připomínce se vyhovuje– tzn. připomínka bude prověřena
v dalším stupni ( veřejné projednání).
Projektant prověří a zapracuje požadavek realizace
tréninkového fotbalového hřiště v lokalitě K2 při respektování
projektu Revitalizace Bukovky a její nivy včetně dopravního
napojení.
Odůvodnění:

Obec Živanice
Živanice 152
533 42 Živanice
doručeno dne 7. 10. 2013
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Žádáme o zařazení parcely č. 138/59 a stavební parcely
č. 198 v k.ú. Živanice do funkční plochy OM (občanské
vybavení - komerční zařízení malá a střední). V
územním plánu jsou zařazeny do funkce VZ. Jedná se o

Lokalita K2 se nachází v těsné blízkosti zastavitelné lokality Z6,
která je návrhem územního plánu vymezena jako plocha
s rozdílným způsobem využití OS- plocha občanského
vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení. Připomínkou
zmiňované tréninkové fotbalové hřiště na tuto plochu
s rozdílným způsobem využití OS volně navazuje a rozšiřuje ji.
V lokalitě K2 byl zpracován projekt Revitalizace Bukovky a její
nivy, který je nutno respektovat.
Připomínka byla podaná po uvedené lhůtě. Vzhledem k tomu,
že výsledky společného jednání nebyly se stanovisky krajského
úřadu předány projektantovi a vzhledem k závažnosti
připomínky, je tato dodatečně vyhodnocena.
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nevyužívanou administrativní budovu, která neslouží pro
zemědělskou výrobu a ani v budoucnu k tomuto účelu
sloužit nebude.
Dále požadujeme zařadit parcelu č. 138/141 a stavební
parcelu č. 197 v k.ú. Živanice do funkční plochy BV
(bydlení - v rodinných domech - venkovské). V územním
plánu jsou zařazeny též do funkce VZ. Budova již není
ve vlastnictví Zemědělského a obchodního družstva
"Bratranců Veverkových" Živanice. V současné době
probíhá stavební řízení, jehož účelem má být využití
budovy, která vždy sloužila jako ubytovna, pro bytové
účely.

Připomínce se vyhovuje– tzn. připomínka bude prověřena
v dalším stupni ( veřejné projednání).
Projektant prověří a zapracuje pozemek parc. č. 138/59 a
stavební parcelu č. 198 v k.ú. Živanice do plochy s rozdílným
způsobem využití OM (občanské vybavení - komerční zařízení
malá a střední).
Projektant prověří a zapracuje pozemek parc. č. 138/141 a
stavební parcelu č. 197 v k.ú. Živanice do plochy s rozdílným
způsobem využití BV (bydlení - v rodinných domech venkovské), případně do plochy občanského vybavení.
Odůvodnění:
Připomínkou zmiňované objekty včetně pozemkových parcel
v současné době již neslouží zemědělským účelům. Na
základě tohoto faktu budou výše uvedené pozemky a stavby
zařazeny do ploch s rozdílným způsobem využití navržených
v připomínce.

Pokyny pořizovatele
Novela zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) včetně prováděcích
vyhlášek

Úprava dle zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) včetně prováděcích
vyhlášek § 52 odst. 3, v řízení o ÚP
se dotčené orgány a Krajský úřad
vyjadřují k měněným částem ÚP
Str.32, rozpor mezi tištěnou a digitální
formou
Str. 11-13

Měněné části v koncepci územního plánu oproti návrhu
územního plánu

Podmínky prostorového uspořádáníkapitola 6

-u všech prostorových regulativů projektant stanoví
přesnou definici použitých pojmů.

Pořízení územní studie – časový údaj

Projektant upraví obsah ÚP: - textovou část ( výrok a
odůvodnění) i část grafickou dle novely stavebního zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) včetně prováděcích vyhlášek ( vyhláška
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti v platném znění).
Projektant měněné části v koncepci oproti návrhu územního
plánu uvede do textové části odůvodnění do kapitoly
vyhodnocení splnění požadavků zadání

Projektant uvede v soulad tištěnou a digitální formu textové
části ÚP
Projektant doplní do zastavitelných ploch koeficient zastavění
stavebního pozemku včetně jeho vysvětlení
Mimo jiné:
-definice tradiční venkovské zástavby
-plocha NZ -respektování zásad ochrany ZPF
- vynechat slůvko „apod“
- plocha VD a VZ- definovat rozdíl pojmů stavba skladový

REGIO, projektový ateliér s.r.o.

Územní plán Živanice

objekt, u VD vypustit „ve stabilizovaném území“ – jedná se o
přestavbovou plochu
-u plochy OS, RI nahradit znaménko + slovem
specifické podmínky se v kapitole 3.3.nevyskytují,
projektant názvosloví uvede do souladu

Str. 19 – kapitola 6 – třetí odstavec –
první věta …je nutno zároveň
vycházet ze specifických podmínek
pro využití ploch, které jsou uvedeny
v kapitole 3.3
Str. 17 – kapitola 6

-projektant uvede v soulad
dělení
ploch s rozdílným
způsobem využití ve výkresové části a v textové části (v
kapitole 6 toto dělení a jeho pojmy vysvětlí). Plochy s rozdílným
způsobem využití budou děleny dle Minisu (stabilizované
plochy, plochy změn – zastavitelné plochy, přestavby a plochy
změn v krajině-, územní rezervy)
-projektant uvede v soulad značení prvků lokálních ÚSES s
dokumentem „Revize lokálního ÚSES a plánem ÚSES pro
území ORP Pardubice“

Nesoulad ve značení prvků lokálních
ÚSES s dokumentem „Revize
lokálního ÚSES a plán ÚSES pro
území ORP Pardubice“
Grafická část – plochy s rozdílným
způsobem využití

Textová část územního plánu

-plochy s rozdílným způsobem využití ve výkresech dělit dle
Minisu (stabilizované plochy, plochy změn – zastavitelné
plochy, přestavby a plochy změn v krajině, územní rezervy)
v souladu s dělením v textové části v kapitole 6
Funkčnost zahradnictví

-projektant prověří funkčnost areálu zahradnictví. V případě
jeho funkčnosti doplní do přestavbové plochy P2 do
přípustného využití pozemky zahradnictví a dle skutečnosti
upraví textovou část.

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, jako úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) v souvislosti
s novelou stavebního zákona zveřejnil veřejnou vyhláškou a projednal návrh územního plánu s veřejností v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona ve
dnech od 15. 1. 2013 do 5. 3. 2013.
Zpracovala dne 2. 8. 2013, Ing. arch. Dana Mojžíšková, referentka odboru hlavního architekta jako pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem Věrou
Rálišovou, starostkou obce Živanice a Ing. Kateřinou Voříškovou.

........................................
pořizovatel
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........................................
určený zastupitel
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VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ ÚP ŽIVANICE
Dotčený orgán

Stanovisko

1.

ČR – Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro
Královéhradecký a Pardubický kraj,
Wonkova 1143, Hradec Králové, 500
02
ze dne 4. 7. 2014
Č.j.: 1051/14/52.104/Št

2.

Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje, Teplého 1526,
Pardubice, 530 02
ze dne 29.7.2014
Č.j.: HSPA-9-348/2014-Sh

Stanovisko ČR - Státní energetické inspekce, Územního
inspektorátu pro Královéhradecký a Pardubický kraj v
Hradci
Králové, k oznámení o konání veřejného
projednání návrhu Územního plánu obce Živanice.
Na základě Vašeho oznámení jsme Vám dne
19.10.2012 zaslali naše stanovisko ke konání veřejného
projednání návrhu Územního plánu obce Ráby vedené
pod číslem jednacím 1551/12/52.103/Mr k návrhu ÚPO.
Naše stanovisko se nemění.
Souhlasíme s předloženým návrhem a neuplatňujeme
žádné námitky proti jeho schválení Statní energetické
inspekce, Územní inspektorát pro Královéhradecký a
Pardubický kraj v Hradci Králové jako dotčený orgán
státní správy příslušný podle § 94 odst. 3 zákona číslo
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), v platném znění
a podle § 13 odst. 3 zákona číslo 406/2000 Sb„ o
hospodaření energií, v platném znění omlouvá svoji
neúčast na veřejném projednávání návrhu změny, který
je podle ustanovení § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
stanoven na 22. 7. 2014.
Projednávaný druh dokumentace: Návrh územního
plánu Živanice
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako
dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a
ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o PO"), a dle ustanovení § 10 odst. 6
zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších
předpisů,
posoudil
výše
uvedenou
dokumentaci předloženou dne 2.5.2014 a k této vydává
v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a
dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů
souhlasné závazné stanovisko

Vyhodnocení stanoviska
- dotčený orgán s předloženým návrhem souhlasí.

- dotčený orgán s předloženým návrhem souhlasí.
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4.

5.

6.
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Krajská hygienická stanice
Pardubického kraje se sídlem
v Pardubicích, U Divadla 828,
Pardubice, 530 02
Státní veterinární správa, Husova
1747, Pardubice 2,
530 02
Krajský úřad Pardubického kraje,
odbor dopravy a silničního
hospodářství, Komenského 125,
Pardubice, 532 11
Krajský úřad Pardubického kraje,
odbor životního prostředí a
zemědělství, Komenského náměstí
125, Pardubice, 532 11
ze dne 10.7.2014
Č.j.. KrÚ 38025/2014/OŽPZ/Se

Poučení
Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat
samostatné odvolání.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

Stanovisko dotčených orgánů ve smyslu ust. § 52
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje k
akci: "Veřejné projednání návrhu územního plánu
Živanice".
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas)
Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu v Pardubicích
dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a
souvisejících předpisů neuplatňuje na obsah územního
plánu žádné další požadavky nad rámec požadavků
vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického
kraje a územně analytických podkladů.
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Mgr. R. Plívová)
Z hlediska zvláště chráněných území, přírodních parků a
regionálního územního systému ekologické stability
(dále ÚSES), které jsou v kompetenci Krajského úřadu
Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody a krajiny,
není námitek proti návrhu ÚP za podmínky zachování
prostorových a funkčních parametrů biokoridorů a
biocenter ÚSES všech úrovní tak, aby byla zajištěna
plná průchodnost těchto biokoridorů a biocenter.
Stavby v budoucnu v území umístěné musí být
prostorově rozmístěny tak, aby nevyvolávaly tlak na
omezení plné funkce biokoridorů a biocenter a porostů je
tvořících (jedná se především o dostatečnou vzdálenost
staveb od okraje lokalit ÚSES tak, aby nebylo nutno
kácet současné i budoucí vzrostlé dřeviny z důvodů

- dotčený orgán s předloženým návrhem souhlasí.

- vzato na vědomí, stanovisko je shodné se stanoviskem
vydaným ke společnému jednání, toto stanovisko neobsahuje
další požadavek na úpravu či doplnění projednávané
dokumentace
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ohrožení staveb při jejich vývratu).
Upozorňujeme, že od 1. 1. 2003 je věcně a místně
příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny z hlediska
lokálních ÚSES, významných krajinných prvků a dalších
chráněných částí přírody, obecní úřad s rozšířenou
působností - Magistrát města Pardubic. Jeho vyjádření,
jako dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny, jste
povinni si zajistit.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
(zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.)
Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně
příslušný orgán státní správy ochrany zemědělského
půdního fondu (dále jen OZPF) dle § 17a písm. a)
zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších
změn (dále jen „zákon"), posoudil předloženou žádost a
dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává
S O U H L A S
k uvedené
věci "ÚP Živanice - nové
podklady,
návrh",
s vyhodnocením
důsledků navrhovaného
řešení na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č.
13/1994 Sb. Předložené vyhodnocení důsledků na
OZPF vyžaduje 25,2400 ha, z toho:
• Lokality: P01, Z01, Z02, Z03, Z04, Z11 - rozloha
16,4500 ha. Využití je možné pro bydlení.
• S Lokality: Z09, Z10, Z10A, Z10B - rozloha 0,7100 ha.
Využití je možné pro dopravu.
• S Lokalita: Z07 - rozloha 0,3100 ha. Využití je možné
pro rekreaci.
• S Lokalita: K02 - rozloha 3,2100 ha. Využití je možné
pro rekreaci-specifickou.
• S Lokality: Z05, Z06 - rozloha 1,6300 ha. Využití je
možné pro sport.
• S Lokalita: P02 - rozloha 0,8000 ha. Využití je možné
pro výrobu.
• S Lokalita: K01 - rozloha 1,3100 ha. Využití je možné
pro zalesnění.
• S Lokalita: Z08 - rozloha 0,8200 ha. Využití je možné
pro zeleň. Na souhlas udělovaný podle ustanovení §
5 odst. 2 zákona se nevztahují ustanovení zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a neřeší
se jím žádné majetkoprávní ani uživatelské vztahy k
pozemkům.
Tímto souhlasem se ruší příslušná část stanoviska

-o vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny- tj. Magistrátu
města Pardubic bylo zažádáno, dotčený orgán s předloženým
návrhem souhlasí – viz str.7 tohoto vyhodnocení.

- dotčený orgán s předloženým návrhem souhlasí.
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Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu OZPF
č. j.: KrÚ 58817/2012/OŽPZ/PI ze dne 12. 11.2012.
Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. J. Klapková)
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemáme z
hlediska kompetencí krajského úřadu jako orgánu státní
správy lesů k předloženému návrhu územního plánu
zásadní připomínky.
Předložená územně plánovací dokumentace však
představuje zásah do pozemků určených k plnění funkcí
lesa (dále jen PUPFL), jak je uvedeno v textové části
Odůvodnění
v
kap.
h).
„Vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a na pozemky určené k
plnění funkcí lesa". Z upraveného textu kapitoly
vyplývá, že došlo k navýšení velikosti záboru PUPFL
na plochu 0,60 ha (v prvotním návrhu se jednalo o
plochu 0,40 ha) - lokalita Z1. Do textu této kapitoly byly
doplněny náležitosti v souladu s ust. § 14 odst. 1
lesního zákona, tj. odůvodnění umístnění rozvojové
lokality na lesní pozemky a vyhodnocení dopadu záboru
na les.

7.

8.

83

Magistrát města Pardubic, odbor
dopravy, 17. listopadu č.p. 303,
Pardubice, 530 02
Magistrát města Pardubic, odbor
správních agend, Pernštýnské
náměstí 1, Pardubice, 530 21
ze dne 16. 6. 2014

- dotčený orgán s předloženým návrhem souhlasí.

-o vyjádření orgánu správy lesů- tj. Magistrátu města Pardubic
bylo zažádáno

Vzhledem k tomu, že se předložená územně plánovací
dokumentace přestavuje záměr, který naplňuje ust. § 48
odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (lesní zákon), tj. územně plánovací
dokumentace navrhuje přímé dotčení pozemků určených
k plnění funkcí lesa, je dotčeným orgánem ve smyslu
stavebního zákona obecní úřad obce s rozšířenou
působností, tj. odbor životního prostředí Magistrátu
města Pardubice, a schválení návrhu územního plánu
je podmíněno vydáním souhlasu tohoto správního
orgánu.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek
památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán
státní památkové péče, k oznámení Magistrátu města

- dotčený orgán s předloženým návrhem souhlasí.
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Č.j.: MmP 35664/2014

9.

Magistrát města Pardubic, odbor
životního prostředí, Štrossova 44,
Pardubice, 530 21
ze dne 23. 6. 2014
Č.j.: OŽP/36105/2014/Ves

Pardubic, OHA-ÚÚP, čj. MmP 34739/2014 ze dne 5. 6.
2014, o zahájení řízení o územním plánu Živanice,
sděluje toto stanovisko:
Orgán státní památkové péče uplatnil své stanovisko
jako dotčený orgán k návrhu zadání územního plánu pod
čj.MmP 74646/2011 ze dne 24. 11. 2011 a ke
společnému jednání stanoviskem čj.MmP 56336/2012
ze dne 9. 10. 2012. Připomínky památkové péče jsou do
návrhu územního plánu zapracovány, proto k němu
nemáme připomínky.
Společné vyjádřeni odboru životního prostředí k
návrhu ÚP Živanice.
Oddělení odpadů a ovzduší;
Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů nemáme k předloženému
návrhu územního plánu připomínek. Ing. Monika
Lófelmannová
Oddělení ochrany přírody:
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny v platném znění nemáme námitek k
předloženému návrhu ÚP Živanice.
Z pohledu zákona č. 289/1995 Sb.ř o lesích a o doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
není námitek.
Ing. Petr Veselovsky
Z hlediska zák.č.334/1992 Sb. o ochraně ZPF v platném
znění je kompetentní dle § 17a) písm a) zákona krajský
úřad. Vacíková Eva
Oddělení vodního hospodářství:
Požadujeme respektovat PRVK Pardubického kraje.
Otto SIGMUND
Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není
rozhodnutím podle správního řádu, a proto nelze proti
němu podat odvolání. Odbor životního prostředí si

- dotčený orgán s předloženým návrhem souhlasí.

- dotčený orgán s předloženým návrhem souhlasí.

-o stanovisko z hlediska ochrany ZPF bylo na krajský úřad
zažádáno, dotčený orgán s předloženým návrhem souhlasí –
viz str.3 tohoto vyhodnocení.

- dokument PRVK Pardubického kraje je respektován, dotčený
orgán s předloženým návrhem souhlasí
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11.
12.
13.
14.

15.
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Ministerstvo dopravy ČR, odbor
dopravní politiky, mezinárodních
vztahů a životního prostředí, nábřeží
L. svobody 12/22, Praha 1, 110 15
Ministerstvo obrany České republiky,
Tychonova 1, 160 01, Praha 6
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na
Františku 32, Praha 1, 110 11
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou
936, 170 34, Praha
Ministerstvo zdravotnictví, Český
inspektorát lázní a zřídel,
Palackého nám. 4,
128 01 Praha 2
ze dne 16. 7. 2014
Č.j.: MZDR 30484/2014-2/OZD-ČIL-L

Ministerstvo zemědělství ČR,
Pozemkový úřad, B. Němcové 231,
530 02 Pardubice
ze dne 7. 7. 2014
Č.j.: SPU 260472/2014

vyhrazuje možnost změnit toto vyjádření, vyjdou-li ve
věci najevo nové okolnosti, které by mohly mít vliv na
zájmy ochrany životního prostředí.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko
Věc: Lázně Bohdaneč - stanovisko k návrhu
Územního plánu Zivanice upravenému pro veřejné
projednání
Ministerstvo zdravotnictví, OZD/2 - Český inspektorát
lázní a zřídel (dále jen ČIL), jako dotčený orgán podle §
37 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých
zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních
léčebných lázních a lázeňských místech a o změně
některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, k návrhu Územního plánu
Živanice upravenému pro veřejné projednání sděluje:
Mgr. Zdeněk Třískala vedoucí oddělení OZD/2 Český
inspektorát lázní a zřídel.
Od společného jednání nedošlo v návrhu Územního
plánu Živanice k takovým změnám řešení, které by byly
v rozporu s podmínkami ochrany přírodních léčivých
zdrojů lázeňského místa Lázně Bohdaneč, jejichž
ochranné pásmo II. stupně zasahuje do severovýchodní
části řešeného území. Z hlediska ochrany přírodních
léčivých zdrojů tedy ČIL neuplatňuje k projednávanému
návrhu územního plánu žádné připomínky.
Dne 5. 6. 2014 jsme obdrželi oznámení zahájení řízení o
návrhu územního plánu Živanice. K výše uvedenému
Vám sdělujeme následující:
V navrhovaných rozvojových lokalitách předloženého
návrhu se nenachází stavby vodních děl -hlavní
odvodňovací zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a
příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu
(SPU).

- dotčený orgán s předloženým návrhem souhlasí.
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16.

17.

Ministerstvo životního prostředí,
Vršovická 1442, Praha, 100 10
ze dne
Obvodní báňský úřad pro území krajů
Královéhradeckého a Pardubického,
Wonkova 1142/1, Hradec Králové,
500 02
ze dne 13. 6. 2014
Č.j.: SBS 17317/2014/OBÚ-09/1

Upozorňujeme však na výskyt podrobného odvodnění
pozemků. Toto odvodnění je ve vlastnictví vlastníků
příslušných pozemků - viz. situace s orientačním
zákresem včetně HOZ.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

-projektant prověří odvodnění pozemků, event. odchylky
zakreslí a upraví

Stanovisko k oznámení o veřejném projednání
návrhu územního plánu
Obvodní
báňský
úřad
pro
území
krajů
Královéhradeckého a Pardubického obdržel Vaše
oznámení o veřejném projednání návrhu územního
plánu Živanice.
Tímto omlouváme neúčast zástupce zdejšího úřadu na
Vámi stanoveném veřejném jednání, které se bude
konat dne 22. 7. 2014 v Živanicích.
Z dokumentace, vystavené na Vámi uvedené
internetové adrese vyplývá, že v řešeném území není,
podle námi vedené evidence, stanoven žádný dobývací
prostor. Z tohoto důvodu nemá Obvodní báňský úřad pro
území krajů Královéhradeckého a Pardubického k
návrhu územního plánu žádné zásadní připomínky.
Upozorňujeme Vás pouze na to, že v části dokumentace
označené „II. ODŮVODNĚNI ÚZEMNÍHO PLANU
ŽIVANICE - g 4.1) Ložiska nerostných surovin,
poddolovaná a sesuvná území, jiná rizika" je uvedeno: „
V řešeném území obce Živanice se nenachází žádné
evidované ložisko nerostných surovin ... .".
Podle volně přístupných internetových stránek České
geologické
služby
(http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=5) se
v řešeném území nachází celkem pět nevýhradních
ložisek. Jedná se o ložiska nevyhrazených nerostů:
a) Živanice - Labské písky, ID: 3200700, číslo
SurIS 320070001
b) Živanice - Labské písky, ID:
3200700, číslo
SurIS 320070002
c) Živanice - Labské písky, ID:
3200700, číslo
SurIS 320070003
d) Živanice - Labské písky, ID: 3200700, číslo

-projektant doplní do odůvodnění ÚP, do kapitoly g 4.1) Ložiska
nerostných surovin, poddolovaná a sesuvná území, jiná rizika
dodatek ohledně výskytu pěti nevýhradních ložisek. Jedná se o
ložiska nevyhrazených nerostů:
a) Živanice - Labské písky, ID: 3200700, číslo SurIS
320070001
b) Živanice - Labské písky, ID:
3200700, číslo SurIS
320070002
c) Živanice - Labské písky, ID:
3200700, číslo SurIS
320070003
d) Živanice - Labské písky, ID: 3200700, číslo SurIS
320070004
e) Živanice - Labské písky, ID:
3200700, číslo SurIS
320070005.
Z textu bude vypuštěna věta: V řešeném území obce Živanice
se nenachází žádné evidované ložisko nerostných surovin…..“
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SurIS 320070004
Živanice - Labské písky, ID:
3200700, číslo
SurIS 320070005.
Podle volně přístupných internetových stránek České
geologické služby se v zájmovém území nenachází
žádné výhradní ložisko.
Na výše uvedenou skutečnost by měl připravovaný
územní plán, podle našeho názoru, reagovat a zohlednit
ji.
Evidenci
chráněných
ložiskových
území
vede
Ministerstvo životního prostředí ČR, se sídlem Resslova
1229/2a, 500 02 Hradec Králové.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko
e)

18.

19.

Česká republika- Ministerstvo obrany,
Vojenská ubytovací a stavební
správa Pardubice se sídlem Teplého
1899, Pardubice, 530 02
Krajský úřad Pardubického kraje,
odbor strategického rozvoje a
evropských fondů
ze dne 25. 6. 2014
Č.j.: KrÚ 38034/2014

Sousední obce, ostatní
subjekty a veřejnost
87

Stanovisko k měněným částem návrhu Územního
plánu Živanice
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů
EU, cestovního ruchu a sportu (dále jen krajský úřad)
obdržel dne 5. 6. 2014 oznámení o zahájení řízení o
návrhu Územního plánu Živanice, ve smyslu § 52 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon).
Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona krajský
úřad jako nadřízený orgán uplatňuje stanovisko k
částem řešení, které byly od společného jednání
změněny.
Předložená dokumentace pro veřejné jednání nebyla
měněna z hlediska záměru dotýkajících se nadřazené
dokumentace a z hlediska zajištění koordinace širších
územních vztahů. Návrh nebyl doplněn o záměry
nadmístního významu, který by nebyly řešeny v
zásadách územního rozvoje.
Na základě posouzení částí řešení, které byly od
společného jednání změněny, konstatujeme, že
stanovisko dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které
bylo vydáno dne 4. 11. 2013 pod čj. KrÚ 71276/2013
zůstává i nadále v platnosti.

Připomínka

- dotčený orgán s předloženým návrhem souhlasí.

Vyhodnocení připomínky
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Obec Černá u Bohdanče, Černá u
Bohdanče 156
53341 Lázně Bohdaneč
Obec Neratov, Neratov 12
53341 Lázně Bohdaneč
Obec Přelovice, Přelovice 87
53341 Lázně Bohdaneč
Město Přelouč, Masarykovo náměstí
25
Přelouč
53533 Přelouč (okr. Pardubice
Město Lázně Bohdaneč,
Masarykovo nám. 1
53341 Lázně Bohdaneč
Statutární město Pardubice, MUDr.
Štěpánka Fraňková- primátor města,
Pernštýnské náměstí č.p.1, 530 21,
Pardubice 12

Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínku
Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínku
Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínku
Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínku

Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínku
Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínku

Pokyny pořizovatele
Doplnění podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem
využití
Výčet měněných částí

Tabulky „Vyhodnocení spol.
jednání ÚP Živanice“ a
„Vyhodnocení veřejného
projednání ÚP Živanice“
Postup pořizování územního
plánu

Projektant doplní do podmínek plochy BV, ZV a NZ
využití vymezených prvků ÚSES
Projektant zahrne do kap.“Vyhodnocení splnění
zadání“ výčet všech částí řešení, které byly od
veřejného projednání změněny
Projektant vloží tabulky do kap. „Vyhodnocení
souladu s požadavky dotčených orgánů….“

Projektant vloží tabulku do kap. „Postup při
pořízení územního plánu, ….“

Zpracovala dne 18. 9. 2014, Ing. arch. Dana Mojžíšková, referentka odboru hlavního architekta jako pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem Věrou
Rálišovou, starostkou obce Živanice a Ing. Kateřinou Voříškovou.

........................................
pořizovatel

........................................
určený zastupitel
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TABULKA VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ K NÁVRHU ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A
PŘIPOMÍNKÁCH Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ K ÚP ŽIVANICE
Dotčený orgán

Stanovisko

Vyhodnocení stanoviska

1.

ČR – Státní energetická
inspekce, územní inspektorát pro
Královéhradecký a Pardubický
kraj, Wonkova 1143, Hradec
Králové, 500 02
ze dne 26. 11. 2014
Č.j.: 1723/14/52.104/Št

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

2.

Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje, Teplého
1526, Pardubice, 530 02
ze dne 5. 12. 2014
Č.j.: HSPA-9-676/2014-Sh

3.

Krajská hygienická stanice
Pardubického kraje se sídlem
v Pardubicích, U Divadla 828,

Po seznámení se s podklady sděluje Státní energetická inspekce,
Územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj jako
dotčený správní úřad ve smyslu § 94 odst. 3 zákona č. 458/2000
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a podle § 13 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o
hospodaření energií, v platném znění ve spojení s § 53 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že s návrhem
vyhodnocení připomínek k ÚPO souhlasí.
Námitky (1 – 17) podané k návrhu ÚPO se nedotýkají námi
chráněných zájmů. Připomínky (1 – 14, 16 – 17) se netýkají námi
chráněných zájmů. Připomínka č. 15 se týká kapitoly 4.5
Zásobování elektrickou energií a požadavku na možnost využití
obnovitelných zdrojů k výrobě elektrické energie pomocí
fotovoltaických elektráren. Souhlasíme s návrhem řešení této
připomínky.
Souhlasíme také se řešením ostatních připomínek a návrhu
rozhodnutí o námitkách.
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán
dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1
písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), a dle ustanovení § 10
odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne
7.11.2014 a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4
zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů
souhlasné závazné stanovisko
Poučení
Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné
odvolání.
Dne 7.11.2014 byla na Krajskou hygienickou stanici Pardubického
kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen KHS) doručena žádost
Magistrátu města Pardubice o vyjádření k podaným námitkám a
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- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje požadavek na
úpravu či doplnění projednávané dokumentace
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Pardubice, 530 02
ze dne 10.11.2014
Č.j.: KHSPA 17603/2014/HOKPce

připomínkám k územnímu plánu obce Živanice.
Po zhodnocení souladu předložených námitek a připomínek s
požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává
KHS v souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona toto vyjádření:
KHS se vyjádřila k návrhu územního plánu obce Živanice
stanoviskem s č.j. KHSPA 15688/2012/HOK-Pce ze dne
11.10.2012 s podmínkou:
KHS požaduje, aby část lokality Z1, která je situována v těsné
blízkosti silniční komunikace II/333, byla vedena jako podmíněně
přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči silniční komunikaci
II/333. V další fázi (územní řízení, apod.) KHS požaduje doložit
nepřekročení hygienických limitů hluku ze silniční komunikace
II/333 na hranici lokality Z1 pro dobu denní i noční.
Námitka č. 2 - pan Bohuslav Zoubek a paní Jana Zoubková žádají
o změnu návrhu územního plánu tak, aby byla rozšířena možnost
bytové zástavby na celé ploše parcely 901/2, 901/3, 905/13. Dále
požadují, aby byla plocha v lokalitě P2 nyní využitelná jako VD,
rozšířena a změněna na lokalitu P1, s využitím bytové zástavby.
Vzhledem k tomu, že se p.p.č. 901/3 a část p.p.č. 901/2 nacházejí v
blízkosti silniční komunikace II/333, KHS požaduje, aby bylo
navržené funkční využití v těchto plochách vedeno jako
podmíněně přípustné z hlediska ochrany před hlukem vůči
provozu na stávající silniční komunikaci II/333. V další fázi
(územní řízení, stavební řízení apod.) KHS požaduje doložit
nepřekročení hygienických limitů hluku z provozu na silniční
komunikaci II/333, na hranici navržené lokality pro bydlení P1.
Připomínka č. 13 – obec Živanice žádá o zařazení parcely č.
138/59 a stavební parcely č. 198 v k.ú. Živanice do funkční plochy
OM (občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední). Jedná
se o nevyužívanou administrativní budovu, která již neslouží pro
zemědělskou výrobu. Dále obec požaduje zařadit p.p.č. 138/141 a
st.p.č. 197 (č.p. 223) do funkční plochy BH (bydlení v bytových
domech venkovské). Budova již není ve vlastnictví Zemědělského a
obchodního družstva „Bratranců Veverkových.“ V připomínce je
uvedeno, že v současné době probíhá stavební řízení, jehož
účelem má být využití budovy pro bytové účely.
Dle zjištění KHS žádné stavební řízení na příslušném stavebním
úřadu neprobíhá. Změnou funkčního využití stavby z ubytovny na
bytový dům, dojde i ke změně plnění hygienických limitů hluku. Pro
bytový dům musí být dodrženy hygienické limity pro chráněný
venkovní prostor stavby. Z toho důvodu KHS požaduje, aby bylo
funkční využití BH (bydlení v bytových domech) na st.p.č. 197,
v k.ú. Živanice vedeno, jako podmíněně přípustné z hlediska

-podmínka pro část lokality Z1, která je situována v těsné
blízkosti pozemní komunikace II/333 je již v textové části ÚP
zapracována

-projektant doplní do textové části ÚP do rozšířené plochy
bydlení (rozšíření původní plochy P1 o přestavbovou plochu
P2 a o pozemky parc. č. 901/3 a 901/2 k.ú. Živanice)
podmínku podmíněné přípustnosti z hlediska ochrany před
hlukem vůči provozu na stávající silniční komunikaci II/333. V
další fázi (územní řízení, stavební řízení apod.) KHS
požaduje doložit nepřekročení hygienických limitů hluku z
provozu na silniční komunikaci II/333, na hranici navržené
lokality pro bydlení P1.
Podmínka se týká pozemků parc. č. 901/3 a 901/2 k.ú.
Živanice, jež se nacházejí v blízkosti silniční komunikace
II/333

-projektant doplní do textové části ÚP do plochy BH pro
pozemek st.p.č. 197, v k.ú. Živanice podmínku podmíněné
přípustnosti z hlediska ochrany před hlukem vůči provozu
celého přilehlého zemědělského areálu, včetně související
dopravy. V rámci stavebního řízení KHS požaduje doložit
nepřekročení hygienických limitů hluku z provozu celého
zemědělského areálu (včetně související dopravy) u
nejbližších chráněných venkovních prostorů stavby
navrženého bytového domu na st.p.č. 197, v k.ú. Živanice.
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5.

6.

91

Státní veterinární správa, Husova
1747, Pardubice 2,
530 02
Krajský úřad Pardubického kraje,
odbor dopravy a silničního
hospodářství, Komenského 125,
Pardubice, 532 11
Krajský úřad Pardubického kraje,
odbor životního prostředí a
zemědělství, Komenského
náměstí 125, Pardubice, 532 11
ze dne 5. 12. 2014
Č.j.. KrÚ 70479/2014/OŽPZ/Se

ochrany před hlukem vůči provozu celého přilehlého
zemědělského areálu, včetně související dopravy. V rámci
stavebního řízení KHS požaduje doložit nepřekročení
hygienických limitů hluku z provozu celého zemědělského
areálu (včetně související dopravy) u nejbližších chráněných
venkovních prostorů stavby navrženého bytového domu na
st.p.č. 197, v k.ú. Živanice. Lze předpokládat, že hladina
akustického tlaku bude dosahovat limitní hodnoty, a tím bude
negativně ovlivněna odpovídající kvalita bydlení.
Výše uvedené podmínky jsou stanoveny v souladu s § 77 zákona č.
258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 5
stavebního zákona.
Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví KHS
konstatuje, že ostatními námitkami a připomínkami nejsou dotčeny
zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard Pinkas)
Podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. w) zákona č. 86/2002 Sb., o
ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů v platném
znění a souvisejících předpisů orgán ochrany ovzduší Krajského
úřadu Pardubického kraje s předloženým návrhem rozhodnutí
souhlasí.
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Mgr. Radka Plívová)
Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany přírody, z hlediska
zájmů jemu svěřených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění, nemá námitek.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel
RNDr. Milan Boukal, Ph.D.)
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, v platném znění, není námitek proti “Návrhu
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu Územní plánu Živanice“.
Orgán státní správy lesů (zpracovatel ing. Jana Klapková):
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o
lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, nemáme k “Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrh
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje požadavek na
úpravu či doplnění projednávané dokumentace
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8.

9.
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Magistrát města Pardubic, odbor
dopravy, 17. listopadu č.p. 303,
Pardubice, 530 02
Magistrát města Pardubic, odbor
správních agend, Pernštýnské
náměstí 1, Pardubice, 530 21
ze dne 12. 11. 2014
Č.j.: MmP 67842/2014

Magistrát města Pardubic, odbor
životního prostředí, Štrossova

Živanice“ připomínky, z předloženého dokumentu není zřejmé, že
se návrh dotýká pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové
péče, jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče,
k žádosti Magistrátu města Pardubic, OHA – ÚÚP, čj. MmP
66790/2014 ze dne 6. 11. 2014, o vyjádření podle § 53 odst.1
stavebního zákona k podaným námitkám a návrhu vyhodnocení
připomínek k územního plánu Živanice, sděluje toto stanovisko:
Územní plán Živanice vychází z posouzeného návrhu zadání, ke
kterému vydal příslušný orgán státní památkové péče stanovisko
pod čj. MmP 56336/2012 ze dne 9.10.2012 a ze stanoviska k řízení
o návrhu čj. MmP35664/2014 ze dne 16.6.2014 s tím, že není
v rozporu se zájmy státní památkové péče.
Námitky a připomínky se týkají v převážné míře nesouhlasů či
požadavků na změny funkčního využití jednotlivých konkrétních
parcel – zvláště pro výhledovou výstavbu RD. Námitky se svým
obsahem nedotýkají zájmů státní památkové péče, proto k nim
nemáme připomínky.
Památkové péče se okrajově dotýká připomínka č.9 požadující
připuštění nové zástavby, ekonomickou modernizaci či přestavbu
zástavby návesní části, a to i přestavbu půdorysného řešení starých
budov. Urbanistickou strukturu historických jader sídel je nutno plně
respektovali v případě, že není chráněna zvláštními zákony, neboť
představuje dochované důkazy staršího osídlení. Půdorysné i
prostorové řešení centrálních částí původního osídlení má tak
historickou hodnotu, kterou je žádoucí kultivovaně udržovat a
chránit. Charakter vlastního prostředí je určován dominantními a
převládajícími objekty. V severovýchodní části návsi je takovým
objektem nemovitá kulturní památka, kostel Zvěstování Panny
Marie s přilehlým hřbitovem a obvodové uspořádání objektů
zástavby se štíty obrácenými do návsi na dlouhých obdélných
půdorysech. Požadavek v připomínce č.9 tomuto charakteru
neodpovídá. K vyhodnocení námitky č.9 proto nemáme připomínky.
Oddělení odpadů a ovzduší;
Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č.

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

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje požadavek na
úpravu či doplnění projednávané dokumentace
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44, Pardubice, 530 21
ze dne 15. 12. 2014
Č.j.: OŽP/67542/2014/Ves

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
nemáme k předloženému návrhu rozhodnutí o námitkách
připomínek. Ing. Monika Lófelmannová
Oddělení ochrany přírody:
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v
platném znění nemáme námitek k předloženému návrhu rozhodnutí
o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k ÚP
Živanice.
Ing. Petr Veselovský
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, souhlasíme s
návrhem. Ing. František Meduna
Z hlediska zák.č 334/1992 Sb. o ochraně ZPF k předloženému
návrhu rozhodnutí není námitek. Vacíková Eva

10.

11.
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Ministerstvo dopravy ČR, odbor
dopravní politiky, mezinárodních
vztahů a životního prostředí,
nábřeží L. svobody 12/22, Praha
1, 110 15
Ministerstvo obrany České
republiky, Tychonova 1, 160 01,
Praha 6
ze dne 28. 11. 2014
Ćj:36950/2014-6440-OÚZ-PCE

Oddělení vodního hospodářství:
Respektovat Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického
kraje. Otto Sigmund
Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není rozhodnutím
podle správního řádu, a proto nelze proti němu podat odvolání.
Odbor životního prostředí si vyhrazuje možnost změnit toto
vyjádření, vyjdou-lí ve věci najevo nové okolnosti, které by mohly
mít vliv na zájmy ochrany životního prostředí.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

Jako dotčený orgán státní správy na základě zák. č. 222/1999 Sb. o
zajišťování obrany České republiky, v y d á v á Česká republika –
Ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření
ministra obrany ze dne 4. července 2014 a ve smyslu § 7, odst. 2
zákona č. 219/2000 Sb. ředitel odboru územní správy majetku
Pardubice, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Ing.
Slavomil Mareš, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice, v
souladu s § 175 zák. č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona),
následující stanovisko:
Naše stanovisko Čj. 6945/17731-ÚP/2012-1420 ze dne 3. října
2012 k územnímu plánu Živanice zůstává v platnosti. K

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje požadavek na
úpravu či doplnění projednávané dokumentace
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13.

14.

15.
16.

17.
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Ministerstvo průmyslu a
obchodu, Na Františku 32, Praha
1, 110 11
Ministerstvo zdravotnictví, Český
inspektorát lázní a zřídel,
Palackého nám. 4,
128 01 Praha 2
Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3
ze dne 13.11.2014
Č.j.:SPU 552783/2014

Ministerstvo životního prostředí,
Vršovická 1442, Praha, 100 10
Obvodní báňský úřad pro území
krajů Královéhradeckého a
Pardubického, Wonkova 1142/1,
Hradec Králové,
500 02
ze dne 21. 11. 2014
Č.j.: SBS 33778/2014/OBÚ-09/1

Krajský úřad Pardubického
kraje, odbor strategického
rozvoje a evropských fondů
ze dne 18. 11. 2014
Č.j.:KrÚ 70480/2014

předloženému vyhodnocení nemáme připomínek.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

Dne 6. 11. 2014 jsme obdrželi žádost o stanovisko k návrhu
rozhodnutí o podaných námitkách a návrhu vyhodnocení
připomínek pro výše uvedený územní plán.

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

K. výše uvedenému Vám sdělujeme následujíci;
Projednávané námitky se netýkají zájmu SPÚ - OSVD a z tohoto
důvodu nemáme k vydáni rozhodnutí námitek.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a
Pardubického obdržel Vaši žádost o stanovisko k návrhu rozhodnutí
o námitkách a návrhu připomínek uplatněných k návrhu Územního
plánu Živanice.
Z dokumentace, vystavené na Vámi uvedené internetové adrese
vyplývá, že v řešeném území není, podle námi vedené evidence,
stanoven žádný dobývací prostor. Z tohoto důvodu nemá Obvodní
báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického k
návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu připomínek uplatněných k
návrhu Územního plánu Živanice připomínky.
Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení
připomínek uplatněných k Územnímu plánu Živanice
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU,
cestovního ruchu a sportu (dále jen krajský úřad) obdržel dne 7. 11.
2014 žádost o vydání stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách
a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního
plánu Živanice.
Krajský úřad dle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, uplatňuje jako nadřízený orgán následující
stanovisko.
Předložený návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení
připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Živanice není v
rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 a není
v rozporu se stanovenými zásadami, úkoly a záměry, které

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje požadavek na
úpravu či doplnění projednávané dokumentace
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18.

Krajský úřad Pardubického kraje,
odbor životního prostředí a
zemědělství
ze dne 19.1.2015
Č.j.:2895/2015/OŽPZ/Le

19.

Krajský úřad Pardubického kraje,
odbor životního prostředí a
zemědělství
ze dne 11.2.2015
Č.j.:KrÚ 10026/2015/OŽPZ/ST
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vyplývají ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk),
včetně ZÚR Pk – aktualizace č. 1.
Dne 17. 9. 2014 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo ZÚR Pk
– aktualizace č. 1, které nabyly účinnosti 7. 10. 2014. Na základě §
54 stavebního zákona lze územní plán vydat až po ověření, že není
v rozporu s nadřazenou územně plánovací dokumentací.
Požadujeme před vydáním územního plánu doplnit odůvodnění
územního plánu z hlediska souladu návrhu územního plánu se ZÚR
Pk - aktualizace č. 1 (aktualizovat citované články). ZÚR Pk –
aktualizace č. 1 nevymezují na území obce Živanice nové záměry.
Krajskému úřadu Pardubického kraje byla dne 14. 1. 2015
doručena žádost o vydání stanoviska dle ustanovení § 45i odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon), ke koncepci „Návrh územního
plánu Živanice“.
V předmětné věci vydává Krajský úřad Pardubického kraje jako
orgán příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona toto
stanovisko:
Předložená koncepce nemůže mít významný vliv na vymezené
ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality.
Odůvodnění:
Předmětem koncepce je návrh územního plánu (dále jen ÚP) obce
Živanice. Předložená varianta a obsah návrhu ÚP jsou předloženy k
posouzení na základě připomínek, které vyplynuly z veřejného
projednání, které proběhlo dne 22. 7. 2014. Územní plán je
zpracován v rozsahu administrativního území obce Živanice o
rozloze 805 ha. Území obce Živanice (kód obce 576051) se skládá
z vlastních Živanic a ze sídel Dědek a Nerad a katastrálně se obec
skládá z k. ú. Živanice (kód 797332) a z k. ú. Nerad (kód 797308).
Území dotčené koncepcí není v blízkosti žádné ptačí oblasti ani
evropsky významné lokality.
Krajský úřad Pardubického kraje posoudil předmět koncepce a její
umístění a dospěl k závěru, že výše uvedená koncepce nemůže mít
významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné
lokality, jak ve svém stanovisku uvádí.
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí (dále
také „krajský úřad"), jako dotčený orgán podle ust. § 10i odst. 3)
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále také
„zákon"), obdržel dne 14. 1. 2015 žádost Magistrátu města
Pardubic o stanovisko k upravenému návrhu územního plánu
Živanice.

-projektant zaktualizuje odůvodnění územního plánu
dle ZÚR Pk – aktualizace č.1 (aktualizovat citované
články)

-vzato na vědomí

-vzato na vědomí
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Krajskému úřadu byl předložen návrh zadání územního plánu
Živanice, ke kterému se orgán posuzování vlivů na životní prostředí
vyjádřil ve stanovisku č. j.: KrÚ98548/2011/OŽPZ/PI ze dne 21. 12.
2011 se závěrem, že není nutno tento návrh zadání územního
plánu posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.
Následně byla krajskému úřadu předložena žádost o vyjádření k
upravenému návrhu územního plánu Živanice na základě veřejného
projednání.
Podstatná úprava návrhu územního plánu bude následující:
doplnění do odůvodnění územního plánu, do kapitoly g 4.1)
Ložiska nerostných surovin, poddolovaná a sesuvná území,
dodatek ohledně výskytu pěti nevýhradních ložisek
změna zařazení pozemku pare. č. 154/2 k.ú. Živanice do plochy
BV - bydlení v rodinných domech - venkovské (původně pozemek
ležeí v ploše s rozdílným způsobem využití ZV -zeleň veřejná)
změna zařazení pozemků pare. č. 901/2, 901/3 a 905/13 k.ú.
Živanice do nové zastavitelné plochy s rozdílným způsobem
využití BV - bydlení v rodinných domech venkovské (původně
pozemky ležely v ploše s rozdílným způsobem využití NSpz plochy smíšené nezastavěného území - přírodní, zemědělské).
sloučení přestavbové plochy P2 s přestavbovou plochou P1 pod
jednotné označení s plochou s rozdílným způsobem využití BV bydlení v rodinných domech venkovské
změna zařazení pozemků pare. č. 72/3 a 976/2 k.ú. Živanice do
plochy s rozdílným způsobem využití BV - bydlení v rodinných
domech venkovské (původně pozemky ležely v ploše s rozdílným
způsobem využití ZS - plochy zeleně - soukromá a vyhrazená a v
ploše s rozdílným způsobem využití W - plochy vodní a
vodohospodářské)
změna zařazení pozemku pare. č. 1074 k.ú. Živanice do plochy s
rozdílným způsobem využití BV - bydlení venkovské (původně
pozemek ležel v ploše s rozdílným způsobem využiti ZS - plochy
zeleně - soukromá a vyhrazená)
posunutí hranice zastavěného území na severovýchodní hranici
pozemku pare. č. 86/2 k.ú. Živanice
posunutí hranice zastavitelné plochy Z3 na jihozápadní hranici
pozemku č. 707/1 k.ú. Živanice
doplnění podmínek přípustného využití pro plochy s rozdílným
způsobem využití - ZV možnost umístění okrasného jezírka s
podúrovňovou místností
přiřazení pozemků parc. č. 179, 900/6, 905/5, 905/11, 905/12 k.ú.
Živanice k přestavbové lokalitě P1 do plochy s rozdílným
způsobem využití BV - bydlení v rodinných domech venkovské
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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odstranění zastavitelné plochy Z9 z pozemku pare. č. 914/1 k.ú.
Živanice a prověření jiného dopravního napojení zastavitelné
plochy Z2
zařazení pozemku parc. č. 138/47 k.ú. Živanice do plochy s
rozdílným způsobem využití OS - plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení
zobecnění podmínky navržené územní studie pro lokalitu 21, tj.
především rozdělení do více logických celků včetně vynechání
podmínky realizace
zařazení pozemků parc. č. 185/3 a 953/1 k.ú. Živanice do
zastavěného území do plochy s rozdílným způsobem využití OM
- plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední
prověření možnosti posunutí biokoridoru LBK 29 k východní
hranici předmětného pozemku
zakreslení nově zcelených ploch na pozemky pare. č. 191/1 a
196/1 k.ú. Nerad dle katastrální mapy
doplnění do textové části ÚP do plochy BH pro pozemek st.p.č.
197 k.ú. Živanice podmínku podmíněné přípustnosti z hlediska
ochrany před hlukem vůči provozu celého přilehlého
zemědělského areálu, včetně související dopravy. V rámci
stavebního řízení bude doloženo nepřekročení hygienických
limitů hluku z provozu celého zemědělského areálu (včetně
související dopravy)u nejbližěích chráněných venkovních
prostorů stavby navrženého bytového domu na st. p. č. 197, v
k,ú. Živanice
doplnění do podmínek využití pro plochy s rozdílným způsobem
využití BV, OS, OM, OV a Rl možnost umístění fotovoltaických
elektráren na střešní plochy
rozšíření na základě prověření výčet podmíněně přípustného
využití pro specifickou plochu RX o možnost umístění
tréninkových hřišť různých půdorysných rozměrů.
Krajský úřad posoudil podle § 10Í zákona výše uvedenou žádost a
dospěl k názoru, že k upravenému návrhu územního plánu Živanice
není požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

Zpracovala dne 9.3.2015, Ing. arch. Dana Mojžíšková, referentka odboru hlavního architekta jako pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem, panem
starostou, Petrem Lejhancem.

........................................
pořizovatel
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VYHODNOCENÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ ÚP ŽIVANICE
Dotčený orgán

Stanovisko

1.

ČR – Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro
Královéhradecký a Pardubický kraj,
Wonkova 1143, Hradec Králové, 500
02
ze dne 22.5.2015
Č.j.: 708/15/52.104/Št

2.

Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje, Teplého 1526,
Pardubice, 530 02
ze dne 9.6.2015
Č.j.: HSPA-9-308/2015-Sh

3.

Krajská hygienická stanice
Pardubického kraje se sídlem
v Pardubicích, U Divadla 828,
Pardubice, 530 02
ze dne 3.6.2015

Vyjádření k zahájení řízení o veřejném projednání
návrhu Územním plánu Živanice.
Souhlasíme s předloženým návrhem a neuplatňujeme
žádné námitky proti jeho schválení
Státní energetické inspekce, Územní inspektorát pro
Královéhradecký a Pardubický kraj v Hradci Králové jako
dotčený orgán státní správy příslušný podle § 94 odst. 3
zákona číslo 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o
změně některých zákonů (energetický zákon), v platném
znění a podle § 13 odst. 3 zákona číslo 406/2000 Sb., o
hospodaření energií, v platném znění omlouvá svoji
neúčast na veřejném projednávání návrhu změny, který
byl podle ustanovení § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
stanoven na 2.6.2015.
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako
dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a
ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o PO“), a dle ustanovení § 10 odst. 6
zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších
předpisů,
posoudil
výše
uvedenou
dokumentaci předloženou dne 13.4.2015 a k této vydává
v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a
dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů
souhlasné závazné stanovisko
Poučení
Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat
samostatné odvolání.
Na základě podání oznámení Magistrátu města
Pardubic, odboru hlavního architekta, doručeného dne
13. 4. 2015, Krajská hygienická stanice Pardubického
kraje se sídlem v Pardubicích, (dále jen „KHS“), jako
dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zák. č.

Vyhodnocení stanoviska
- dotčený orgán s předloženým návrhem souhlasí

- dotčený orgán s předloženým návrhem souhlasí

- dotčený orgán s předloženým návrhem souhlasí podmínky
jsou již v ÚP zapracovány
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Č.j.: KHSPA 5342/2015/HOK-Pce

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném
znění a § 4 odst.2 písm.b) zák. č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon (dále jen „stavební zákon“) posoudila
předložené opakované projednání „návrhu územního
plánu Živanice.“
Po zhodnocení souladu předloženého opakovaného
projednání návrhu územního plánu s požadavky
předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS
v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona toto
stanovisko:
S opakovaným projednáním „návrhu územního plánu
Živanice“
s o u h l a s í.
V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a § 4 odst. 5 stavebního zákona
váže KHS souhlas na splnění stanovených podmínek:
1. KHS požaduje, aby část lokality Z1, která je
situována v těsné blízkosti silniční komunikace
II/333, byla vedena jako podmíněně přípustná z
hlediska ochrany před hlukem vůči silniční
komunikaci II/333. V další fázi (územní řízení,
apod.) KHS požaduje doložit nepřekročení
hygienických limitů hluku ze silniční komunikace
II/333 na hranici lokality Z1 pro dobu denní i noční.
2. KHS požaduje, aby bylo navržené funkční využití v
lokalitě Z9 vedeno jako podmíněně přípustné z
hlediska ochrany před hlukem vůči provozu na
stávající silniční komunikaci II/333. V další fázi
(územní řízení, stavební řízení apod.) KHS
požaduje doložit nepřekročení hygienických limitů
hluku z provozu na silniční komunikaci II/333 pro
dobu denní i noční.
Odůvodnění
KHS se k návrhu územního plánu Živanice vyjádřila
stanoviskem s č.j. KHSPA 15688/2012/HOK-Pce ze dne
11. 10. 2012 s touto podmínkou:
KHS požaduje, aby část lokality Z1, která je situována v
těsné blízkosti silniční komunikace II/333, byla vedena
jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany před
hlukem vůči silniční komunikaci II/333. V další fázi
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(územní řízení, apod.) KHS požaduje doložit
nepřekročení hygienických limitů hluku ze silniční
komunikace II/333 na hranici lokality Z1 pro dobu denní
i noční.
KHS se dále vyjádřila ve věci vypořádání námitek a
připomínek k návrhu územního plánu vyjádřením s č.j.
KHSPA 17603/2014/HOK – Pce ze dne 10. 11. 2014 s
těmito podmínkami:
1)KHS požaduje, aby bylo navržené funkční využití v
plochách p.p.č. 901/3 a část p.p.č. 901/2 (lokalita Z9)
vedeno jako podmíněně přípustné z hlediska ochrany
před hlukem vůči provozu na stávající silniční
komunikaci II/333. V další fázi (územní řízení, stavební
řízení apod.) KHS požaduje doložit nepřekročení
hygienických limitů hluku z provozu na silniční
komunikaci II/333, na hranici navržené lokality pro
bydlení P1.
2)KHS požaduje, aby bylo funkční využití BH (bydlení v
bytových domech) na st.p.č. 197, v k.ú. Živanice
vedeno jako podmíněně přípustné z hlediska ochrany
před hlukem vůči provozu celého přilehlého
zemědělského areálu, včetně související dopravy. V
rámci stavebního řízení KHS požaduje doložit
nepřekročení hygienických limitů hluku z provozu
celého zemědělského areálu (včetně související
dopravy) u nejbližších chráněných venkovních prostorů
stavby navrženého bytového domu na st.p.č. 197, v k.ú.
Živanice.
Lokality v upraveném návrhu ÚP Živanice:
Lokality Z1, Z4, Z5, Z6, Z8 a Z10 zůstávají ve stejném
znění. Podmínka pro lokalitu Z1 zůstává nadále v
platnosti.
Došlo k upravení hranice zastavitelných lokalit Z2, Z3 a
Z7.
Byla zrušena zastavitelná plocha Z9 s funkčním
vymezením DS (plochy dopravní infrastruktury –
silniční).
Nově došlo k rozšíření možnosti bytové zástavby na celé
ploše p.p.č. 901/2, 901/3 a 905/13 (lokalita nově
označená jako Z9). Vzhledem k tomu, že se p.p.č. 901/3
a část p.p.č. 901/2 nacházejí v blízkosti silniční
komunikace č. II/333, KHS požaduje, aby bylo navržené
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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4.

5.

6.

101

Státní veterinární správa, Husova
1747, Pardubice 2,
530 02
Krajský úřad Pardubického kraje,
odbor dopravy a silničního
hospodářství, Komenského 125,
Pardubice, 532 11
Krajský úřad Pardubického kraje,
odbor životního prostředí a
zemědělství, Komenského náměstí
125, Pardubice, 532 11
ze dne 13.5.2015
Č.j.. KrÚ 23982/2015/OŽPZ/Se

funkční využití v lokalitě Z9 vedeno jako podmíněně
přípustné z hlediska ochrany před hlukem vůči provozu
na stávající silniční komunikaci II/333. V další fázi
(územní řízení, stavební řízení apod.) KHS požaduje
doložit nepřekročení hygienických limitů hluku z provozu
na silniční komunikaci II/333 pro dobu denní i noční.
Přestavbové plochy P1 a P2 byly sloučeny pod jednotné
označení P1 s funkcí BV (plochy bydlení – v rodinných
domech – venkovské).
Nově vznikla plocha pro bydlení Z11, která je situována
severozápadně od místní části Nerad, ve volné krajině v
k.ú. Živanice. Jedná se o rozvojovou plochu s
navrženým funkčním využitím BV (plochy bydlení – v
rodinných domech – venkovské).
Pozemky p.č. 154/2, 72/3, 976/2 a1074 v k.ú. Živanice
byly zařazeny do ploch stabilizovaných s funkcí BV
(plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské).
Pozemek p.č. 86/2 v k.ú. Živanice byl zařazen do
zastavěného území s funkcí BV (plochy bydlení – v
rodinných domech – venkovské).
Pozemek p.č. 138/47 v k.ú. Živanice byl zařazen do
ploch stabilizovaných s funkcí OS (plochy občanského
vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení).
Pozemky p.č. 185/3 a 953/1 v k.ú. Živanice byly
zařazeny do ploch stabilizovaných s funkcí OM (plochy
občanského vybavení – komerční zařízení malá a
střední).
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

Stanovisko dotčených orgánů ve smyslu ust. § 52
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje k
akci: “Veřejné projednání upraveného návrhu
územního plánu Živanice“
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas)
Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu v Pardubicích
dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a

- dotčený orgán s předloženým návrhem souhlasí.
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souvisejících předpisů neuplatňuje na obsah územního
plánu žádné další požadavky nad rámec požadavků
vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického
kraje a územně analytických podkladů.
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. M. Pešata)
Z hlediska zvláště chráněných území (přírodních
památek a přírodních rezervací), lokalit soustavy Natura
2000 (ptačí oblasti a evropsky významné lokality),
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů i
regionálního územního systému ekologické stability,
které jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění, v kompetenci Krajského
úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody a
krajiny, není námitek proti návrhu ÚP za podmínky
zachování prostorových a funkčních parametrů
biokoridorů a biocenter ÚSES všech úrovní tak, aby byla
zajištěna plná průchodnost těchto biokoridorů a
biocenter.
Stavby v budoucnu v území umístěné musí být
prostorově rozmístěny tak, aby nevyvolávaly tlak na
omezení plné funkce biokoridorů a biocenter a porostů je
tvořících (jedná se především o dostatečnou vzdálenost
staveb od okraje lokalit ÚSES tak, aby nebylo nutno
kácet současné i budoucí vzrostlé dřeviny z důvodů
ohrožení staveb při jejich vývratu)
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
(zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.)
Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně
příslušný orgán státní správy ochrany zemědělského
půdního fondu (dále jen OZPF) dle § 17a písm. a)
zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších
změn (dále jen „zákon“), posoudil předloženou žádost a
dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává
SOUHLAS
k uvedené věci”ÚP Živanice, návrh, nové podklady“, s
vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na OZPF
ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb.
Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF
vyžaduje 25,3400 ha, z toho:
Lokality: P01, Z01, Z02, Z03, Z04, Z09, Z11 rozloha 17,5600 ha. Využití je možné pro bydlení.

- vzato na vědomí, stanovisko je shodné se stanoviskem
vydaným k veřejnému projednání, toto stanovisko neobsahuje
další požadavek na úpravu či doplnění projednávané
dokumentace

- dotčený orgán s předloženým návrhem souhlasí

REGIO, projektový ateliér s.r.o.

Územní plán Živanice

Lokality: Z10, Z10A, Z10B - rozloha 0,6700 ha.
Využití je možné pro dopravu.
Lokalita: Z07 - rozloha 0,1400 ha. Využití je
možné pro rekreaci.
Lokalita: K02 - rozloha 3,2100 ha. Využití je
možné pro rekreaci-specifickou.
Lokality: Z05, Z06 - rozloha 1,6300 ha. Využití
je možné pro sport.
Lokalita: K01 - rozloha 1,3100 ha. Využití je
možné pro zalesnění.
Lokalita: Z08 - rozloha 0,8200 ha. Využití je
možné pro zeleň.
Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2
zákona se nevztahují ustanovení zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, v platném znění, a neřeší se jím žádné
majetkoprávní ani uživatelské vztahy k pozemkům.
Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje,
orgánu OZPF, dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném
znění, bylo vydáno dne 10. 7. 2014, pod č. j.: KrÚ
38025/2014/OŽPZ/Se. Tímto souhlasem se mění
příslušná část tohoto stanoviska. Od posledního
projednání s orgánem OZPF došlo k návrhu změny
funkčního využití lokality Z09 a ke změnám
požadovaných výměr u lokalit P01, Z02, Z03, Z07, Z09.
Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. J. Klapková)
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemáme z
hlediska kompetencí krajského úřadu jako orgánu státní
správy lesů k opakovanému veřejnému projednání
návrhu územního plánu Živanice zásadní připomínky.
Předložená územně plánovací dokumentace představuje
zásah do pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále
jen PUPFL), jak je uvedeno v textové části Odůvodnění
v kap. h). „Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na
pozemky určené k plnění funkcí lesa“. Z textu kapitoly
vyplývá, že dochází k záboru PUPFL na ploše ha –
lokalita Z1, návrh funkčního využití lokality jako BV –
plochy pro bydlení.

-projektant doplní do kap. 6 textové části ÚP k ploše
s rozdílným způsobem využití RX do přípustného využití
podmínku, že rozšiřování sportovišť bude umísťováno mimo
pozemky určené k plnění funkce lesa.

V rámci upraveného návrhu územního plánu došlo k
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Magistrát města Pardubic, odbor
dopravy, 17. listopadu č.p. 303,
Pardubice, 530 02
Magistrát města Pardubic, odbor
správních agend, Pernštýnské
náměstí 1, Pardubice, 530 21
ze dne 20.4.2015
Č.j.: MmP23000/2015

Magistrát města Pardubic, odbor
životního prostředí, Štrossova 44,
Pardubice, 530 21
ze dne 2.6.2015
Č.j.: OŽP/28122/2015/Ves

doplnění textu pro definování přípustného využití plochy
RX o fotbalové hřiště za podmínky respektování Projektu
revitalizace Bukovky a její nivy. Vzhledem k tomu, že v
této ploše RX jsou zahrnuty i pozemky určené k plnění
funkcí lesa, požadujeme do textu přípustného využití
plochy RX doplnit ještě další podmínku, že rozšiřování
sportovišť
(fotbalového
hřiště
apod.)
bude
umisťováno mimo pozemky určené k plnění funkcí
lesa.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek
památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán
státní památkové péče, k žádosti Magistrátu města
Pardubic, OHA-ÚÚP, čj. MmP 22308/2015 ze dne 13. 4.
2015, o vyjádření k opakovanému řízení o územním
plánu Živanice, sděluje toto stanovisko:
Územní plán Živanice vychází z posouzeného návrhu
zadáni, ke kterému vydal příslušný orgán státní
památkové péče stanovisko pod čj. MmP 74646/2011 ze
dne 24.11. 2011, ze stanoviska ke společnému jednaní
Čj.MmP 56336/2012 ze dne 9. 10. 2012, ze stanoviska k
řízení o návrhu čj.MmP 35664/2014 ze dne 16. 6. 2014
a ze stanoviska k námitkám a vyhodnocení připomínek
po veřejném projednání čj.MmP 67842/2014 ze dne 12.
11. 2014 s tím, že není v rozporu se zájmy státní
památkové péče. Ke schválení územního plánu proto
nemáme připomínky.
Oddělení odpadů a ovzduší:
Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů nemáme připomínek k návrhu
územního plánu - opakované projednávání. Ing. Monika
Lofelmannová
Oddělení ochrany přírody:
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny v platném znění nemáme námitek k
předloženému návrhu ÚP Živanice - opakované
projednání.
Z hlediska zák.č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského

- dotčený orgán s předloženým návrhem souhlasí.

- dotčený orgán s předloženým návrhem souhlasí

- dotčený orgán s předloženým návrhem souhlasí

- dotčený orgán s předloženým návrhem souhlasí
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půdního
fondu je kompetentní
Krajský úřad
Pardubického kraje OŽPZ, ing. Petr Veselovsky
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích,
požadujeme, aby v textové části kapitoly 6 byla do
podmíněného přípustného využití plochy RX - umístění
tréninkových hřišť různých půdorysných rozměrů za
podmínky respektování revitalizace Bukovky, doplněna
podmínka respektování PUPFL, tedy neumísťování
tréninkových hřišť na PUPFL, jež jsou součástí plochy
RX, Ing. František Meduna

10.

11.

Ministerstvo dopravy ČR, odbor
dopravní politiky, mezinárodních
vztahů a životního prostředí, nábřeží
L. svobody 12/22, Praha 1, 110 15
Ministerstvo obrany České republiky,
Sekce ekonomická a majetková,
odbor ochrany územních zájmů a
řízení programů nemovité
infrastruktury,
Teplého 1899, 530 02 Pardubice
ze dne: 11.5.2015
Čj: 40864/2015-8201-OÚZ-PCE

Oddělení vodního hospodářství:
Bez připomínek.
Otto Sigmund
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

Jako dotčený orgán státní správy na základě zák. č.
222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky, v y
d á v á Česká republika - Ministerstvo obrany, jejímž
jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze
dne 5. ledna 2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č.
219/2000 Sb. vedoucí oddělení ochrany územních
zájmů Pardubice, Odboru ochrany územních zájmů a
řízení programů nemovité infrastruktury, Sekce
ekonomické a majetkové, Bc. Pavla Hromádková, se
sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice, v souladu s §
175 zák. č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona),
následující stanovisko:

-projektant doplní do kap. 6 textové části ÚP k ploše
s rozdílným způsobem využití RX do přípustného využití
podmínku, že rozšiřování sportovišť bude umísťováno mimo
pozemky určené k plnění funkce lesa.

- dotčený orgán s předloženým návrhem souhlasí

- vzato na vědomí, stanovisko je obsahově shodné se
stanoviskem vydaným ke společnému jednání, toto stanovisko
neobsahuje další požadavek na úpravu či doplnění
projednávané dokumentace

V rámci poskytnutí údajů o území dle zák. č. 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu byly
podklady o technické infrastruktuře ve správě ČR-MO,
SEM, OOÚZ a ŘPNI, oddělení ochrany územních zájmů
Pardubice, předány Magistrátu Pardubice formou
vymezených území (§ 175 zákona) jako příloha
pasportních listů.
Řešené území se nachází v ochranném pásmu letiště
včetně ochranného pásma (ÚAP - jev 102, pasport č.
41/2014), které je nutno respektovat podle § 37
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví. V tomto
území (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.
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183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit
nadzemní stavbu jen na základě závazného
stanoviska MO-ČR zastoupeného SEM MO,
OOÚZaŘPNI, odd. OÚZ Pardubice. Z důvodu
bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat
rovněž výstavbu vodních ploch, výsadbu vzrostlých
dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových
nebo rozšíření původních skládek, rozšíření
stávajících nebo povolení nových těžebních
prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících
dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných vedení VN
a VVN, fotovoltaických elektráren a speciálních
staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např.
střelnice, nádrže plynu, trhací jámy). V tomto
vymezeném území může být výstavba, výsadba a
ostatní uvedené činnosti omezeny nebo zakázány.
Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto
OP je zákaz realizace neleteckých staveb. (Výjimku,
v mimořádném případě, může na základě
komplexního posouzení povolit
MO-ČR).
Řešené území se nachází v ochranném pásmu
přehledových systémů (OP RLP) - letecká stavba
včetně ochranného pásma (ÚAP - jev 103, pasport č.
40/2014), které je nutno respektovat podle § 37
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a
doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském
podnikání ve znění pozdějších předpisů, podle
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu. Z důvodu
bezpečnosti
letového
provozu
je
nezbytné
respektovat níže uvedené podmínky. V tomto území
lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené
stavby jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně
rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren,
výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn,
základnových stanic mobilních operátorů. V tomto
vymezeném území může být výstavba větrných
elektráren a výškových staveb nad 30 m nad
terénem a staveb tvořících dominanty v terénu
výškově omezena nebo zakázána.
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry
příslušné kategorie komunikace a ochranná pásma
stávajícího i plánovaného dopravního systému.
Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací
je podmíněn v případech, že jsou řešeny plochy pro
výstavbu větrných elektráren (dále VE) respektování
podmínek, týkajících se výstavby VE. V úrovni územního
plánování nelze posoudit, zda eventuelně plánovaná
výstavba VE nenaruší obranyschopnost státu ČR a
zájmy resortu MO. Tuto skutečnost lze zjistit až na
základě podrobné výkresové dokumentace, ve které
budou uvedeny mimo jiné typy VE, souřadnice a výšky
těchto staveb. Před realizací staveb VE je nutno zaslat
projektovou dokumentaci k posouzení a vyžádat si
stanovisko MO ČR ke stavbě. Upozorňuji na skutečnost,
že pokud se prokáže, že stavby VE budou mít negativní
vliv na radiolokační techniku v užívání resortu MO, bude
stanovisko k výstavbě VE zamítavé.
Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném
území platí, že předem bude s ČR-MO, jejímž
jménem jedná SEM MO, OOÚZ a RPNI, oddělení
ochrany územních zájmů Pardubice, projednány níže
uvedené stavby (viz ÚAP - jev 119, pasport č.
236/2014):
výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v
území;
stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS
radiooperátorů,
mobilních
operátorů,
větrných
elektráren apod.);
stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení
VN a VVN;
výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě,
rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. třídy a rušení
objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací
stanice PHM;
nové dobývací prostory včetně rozšíření původních;
výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních
objektů, změna jejich kapacity;
zřizování vodních děl (přehrady, rybníky);
vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nich,
regulace vodního toku a ostatní stavby, jejichž
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výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny;
říční přístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol,
manipulačních ploch nebo jejich rušení;
železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových,
opravy a rekonstrukce objektů na nich;
železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce,
elektrifikace, změna zařazení apod.;
stavby vyšší než 30 m nad terénem pokud nedochází
k souběhu s jiným vymezeným územím MO a je zde
uplatňován přísnější požadavek ochrany;
veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž
přísluší hospodařit MO.
ČR - MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní
výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy resortu MO.

12.
13.
14.

15.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na
Františku 32, Praha 1, 110 11
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou
936, 170 34, Praha
Ministerstvo zdravotnictví, Český
inspektorát lázní a zřídel,
Palackého nám. 4,
128 01 Praha 2
ze dne 3.6.2015
Č.j.: MZDR 18331/2015-2/OZD-ČIL-L

Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a,

Tyto regulativy požaduji zapracovat do textové i
grafické části návrhu územního plánu. V případě
souběhu vymezených území výše popsaných platí
pro vymezená území přísnější požadavek nebo jejich
souběh.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko
Ministerstvo zdravotnictví, OZD/2 - Český inspektorát
lázní a zřídel (dále jen ČIL), jako dotčený orgán podle §
37 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých
zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních
léčebných lázních a lázeňských místech a o změně
některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, k návrhu Územního plánu
Živanice upravenému pro opakované veřejné projednání
sděluje:
Od veřejného projednání konaného dne 22.07.2014
nedošlo v návrhu Územního plánu Živanice k takovým
změnám, které by byly v rozporu s podmínkami ochrany
přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Lázně
Bohdaneč, v jejichž ochranném pásmu II. stupně se
severovýchodní část řešeného území nachází. ČIL tedy
neuplatňuje k projednávanému návrhu územního plánu
žádné připomínky.
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Pardubický kraj, Pobočka Pardubice sděluje, že v

- dotčený orgán s předloženým návrhem souhlasí.

-informace o pozemkových úpravách jsou součástí textové
části ÚP Živanice
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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130 00 Praha- Žižkov
Ze dne 10.6.2015
Čj: SPU 305266
16.

17.

18.
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Ministerstvo životního prostředí,
Vršovická 1442, Praha, 100 10
ze dne
Obvodní báňský úřad pro území krajů
Královéhradeckého a Pardubického,
Wonkova 1142/1, Hradec Králové,
500 02
ze dne 21.4.2015
Č.j.: SBS 11689/2015/OBÚ-09/1

Krajský úřad Pardubického kraje,
odbor strategického rozvoje a
evropských fondů
ze dne 3.6.2015
Č.j.: KrÚ 23984/2015

katastrálním území Čepí a Zivanice neproběhly
pozemkové úpravy a ani v nejbližší době
nepředpokládáme, že by byly zahájeny. K předloženým
územním plánům obcí nemáme připomínky
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

Obvodní
báňský
úřad
pro
území
krajů
Královéhradeckého a Pardubického obdržel pod č. j.
MmP 22308/2015 Vaše oznámení týkající se zahájení
opakovaného řízení o územním plánu Živanice.
Zdejší úřad se odvolává na svá předchozí vyjádření,
které Vám bylo zasláno pod č. j. SBS 17317/2014/OBÚ09/1, a upozorňovalo na absenci údajů o výskytu celkem
5 nevýhradních ložisek v řešeném území: ložiska
nevyhrazených nerostů (štěrkopísky) – Živanice –
Labské písky.
K aktuálnímu návrh územního plánu, kde jsou výše
uvedené údaje doplněny (viz kap. 5.5
textové části a mapová část), a vzhledem k tomu, že v
řešeném území podle evidence vedené zdejším úřadem
není stanoven žádný dobývací prostor, a podle volně
přístupných internetových stránek České geologické
služby se zde nenachází ani žádné výhradní ložisko (jak
je též uvedeno v kap. 5.5 textové části aktuálního návrhu
územního plánu), Obvodní báňský úřad pro území krajů
Královéhradeckého a Pardubického nemá k návrhu
územního plánu dalších připomínek.
Z tohoto důvodu omlouvá svou neúčast na opakovaném
veřejném projednání návrhu
územního plánu dne 2. 6. 2015 v Živanicích.
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů
EU, cestovního ruchu a sportu (dále jen krajský úřad)
obdržel dne 13. 4. 2015 oznámení o zahájení
opakovaného řízení o návrhu Územního plánu Živanice,
ve smyslu § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon).
Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona krajský
úřad jako nadřízený orgán uplatňuje stanovisko k
částem řešení, které byly od veřejného jednání
změněny.
Návrh byl doplněn o posouzení souladu se Zásadami

- dotčený orgán s předloženým návrhem souhlasí

- dotčený orgán s předloženým návrhem souhlasí

REGIO, projektový ateliér s.r.o.

110

Územní plán Živanice

územního rozvoje – aktualizace č. 1. Upozorňujeme na
nutnost doplnění odůvodnění o posouzení souladu s
Aktualizací č. 1 Politiky územního rozvoje ČR, která byla
schválena vládou dne 15. 4. 2015 usnesením č. 276.
Předložená dokumentace pro opakované veřejné
jednání nebyla měněna z hlediska záměru dotýkajících
se nadřazené dokumentace a z hlediska zajištění
koordinace širších územních vztahů. Návrh nebyl
doplněn o záměry nadmístního významu, který by
nebyly řešeny v zásadách územního rozvoje.
Lze konstatovat, že návrh územního plánu je v souladu
se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje ve
znění aktualizace č. 1 a je v souladu s Politikou
územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1.

Sousední obce, ostatní
subjekty a veřejnost

.

Obec Černá u Bohdanče, Černá u
Bohdanče 156
53341 Lázně Bohdaneč
Obec Neratov, Neratov 12
53341 Lázně Bohdaneč
Obec Přelovice, Přelovice 87
53341 Lázně Bohdaneč
Město Přelouč, Masarykovo náměstí
25
53533 Přelouč (okr. Pardubice)
Město Lázně Bohdaneč,
Masarykovo nám. 1
53341 Lázně Bohdaneč
Statutární město Pardubice,
Ing.Martin Charvát, primátor města,
Pernštýnské náměstí č.p.1, 530 21,
Pardubice 12

Připomínka

Vyhodnocení připomínky

Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínku
Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínku
Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínku
Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínku
Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínku
Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínku

Pokyny pořizovatele
Zakreslit stávající stav kanalizační
a vodovodní sítě v místní části
Dědek do grafické části ÚP
Zakreslit les na pozemku parc. č.
807 k.ú.Libišany včetně
ochranného pásma
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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Zpracovala dne 9. 7. 2015 Ing. arch. Dana Mojžíšková, referentka odboru hlavního architekta jako pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem Petrem
Lejhancem.

........................................
pořizovatel

........................................
určený zastupitel

TABULKA VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ
K NÁVRHU ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH K ÚP ŽIVANICE PO OPAKOVANÉM VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ

1.

2.

3.
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Dotčený orgán

Stanovisko

ČR – Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro
Královéhradecký a Pardubický kraj,
Wonkova 1143, Hradec Králové, 500
02
Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje, Teplého 1526,
Pardubice, 530 02
ze dne 7. 8. 2015
č.j:HSPA-9-464/2015-Sb

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

Státní veterinární správa, Husova
1747, Pardubice 2,
530 02

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako
dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a
ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o PO“), a dle ustanovení § 10 odst. 6
zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších
předpisů,
posoudil
výše
uvedenou
dokumentaci předloženou dne 13.4.2015 a k této vydává
v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a
dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů
souhlasné závazné stanovisko
Poučení
Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat
samostatné odvolání.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

Vyhodnocení stanoviska

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje požadavek na
úpravu či doplnění projednávané dokumentace
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Krajská hygienická stanice
Pardubického kraje se sídlem
v Pardubicích, U Divadla 828,
Pardubice, 530 02
Krajský úřad Pardubického kraje,
odbor dopravy a silničního
hospodářství, Komenského 125,
Pardubice, 532 11
Krajský úřad Pardubického kraje,
odbor životního prostředí a
zemědělství, Komenského náměstí
125, Pardubice, 532 11
ze dne 13.8.2015
Č.j..Krú 46009/2015/OŽPZ/Se

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard
Pinkas)
Podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. w) zákona č.
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých
dalších zákonů v platném znění a souvisejících předpisů
orgán ochrany ovzduší Krajského úřadu Pardubického
kraje s předloženým návrhem rozhodnutí souhlasí.
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. Michal
Pešata)
Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, do
působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu
ochrany přírody, tj. územní systém ekologické stability
(regionální a nadregionální úroveň), zvláště chráněná
území (přírodní rezervace a přírodní památky), evropsky
významné lokality, ptačí oblasti a přírodní parky, nemá k
tomu, jakým způsobem byly vypořádány námitky a
připomínky vznesené k návrhu územního námitek.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
(zpracovatel RNDr. Milan Boukal, Ph.D.)
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, v platném znění, není
námitek proti “Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu
územního plánu Živanice“.
Orgán státní správy lesů (zpracovatel ing. Jana
Klapková):

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

Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemáme
připomínky k “Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu
územního plánu Živanice“.
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8.

9.
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Magistrát města Pardubic, odbor
dopravy, 17. listopadu č.p. 303,
Pardubice, 530 02
Magistrát města Pardubic, odbor
správních agend, Pernštýnské
náměstí 1, Pardubice, 530 21
ze dne 20.7.2015
Č.j.: MmP 42277/2015

Magistrát města Pardubic, odbor
životního prostředí, Štrossova 44,
Pardubice, 530 21
ze dne 19.8.2015
Č.j.: OŽP/41989/2015/Ves

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

Územní plán Živanice vychází z posouzeného návrhu
zadání, ke kterému vydal příslušný orgán státní
památkové péče stanovisko pod čj. MmP 74646/2011 ze
dne 24.11. 2011, ze stanoviska ke společnému jednání
čj.MmP 56336/2012 ze dne 9. 10. 2012 a ze stanoviska
k řízení o návrhu čj.MmP 35664/2014 ze dne 16. 6. 2014
s tím, že není v rozporu se zájmy státní památkové
péče.
Námitky vlastníků pozemků k územnímu plánu po
opakovaném veřejném projednání se týkají koeficientu
zastavění parcel, vymezení lokálního biocentra,
vymezení ochranných pásem trafostanice a vymezení
ochranného pásma lesa. Námitky se svým obsahem
nedotýkají zájmů státní památkové péče, proto k nim
nemáme připomínky
Oddělení odpadů a ovzduší:
Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů nemáme připomínek k návrhu
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení
připomínek uplatněných k návrhu ÚP Živanice.
Mgr. Jaroslava Bakajsová
Oddělení ochrany přírody:
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny
v platném
znění
nemáme
námitek
k předloženému vyhodnocení připomínek k návrhu ÚP
Živanice.
Z hlediska zák.č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského
půdního
fondu je kompetentní
Krajský úřad
Pardubického kraje OŽPZ.
Ing. Petr Veselovský
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, souhlasíme
s návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem
vyhodnocení připomínek.
Ing. František Meduna
Oddělení vodního hospodářství:
Bez připomínek.
Otto Sigmund

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

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje požadavek na
úpravu či doplnění projednávané dokumentace
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Ministerstvo dopravy ČR, odbor
dopravní politiky, mezinárodních
vztahů a životního prostředí, nábřeží
L. svobody 1222/12, Praha 1, 110 15
Ministerstvo obrany ČR, Sekce
ekonomická a majetková, odbor
ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury
Teplého 1899. 53002, Pardubice
ze dne 31.7.2015
Č.j.:43600/2015-8201-OÚZ-PCE

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na
Františku 32, Praha 1, 110 15
Ministerstvo zdravotnictví České
republiky, Palackého nám. 4, Praha
2, 128 01
Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
- Žižkov
Ministerstvo životního prostředí,
Vršovická 1442, Praha, 100 10
Obvodní báňský úřad pro území krajů
Královéhradeckého a Pardubického,
Wonkova 1142/1, Hradec Králové,
500 02
ze dne 16.7.2015
Č.j.: SBS 22156/2015/OBÚ-09/1

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

Jako dotčený orgán státní správy na základě zák. č.
222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky, v y
d á v á Česká republika – Ministerstvo obrany, jejímž
jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze
dne 5. ledna 2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č.
219/2000 Sb. vedoucí oddělení ochrany územních
zájmů Pardubice, Odboru ochrany územních zájmů a
řízení programů nemovité infrastruktury, Sekce
ekonomické a majetkové, Bc. Pavla Hromádková, se
sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice, v souladu s
§ 175 zák. č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona),
následující stanovisko:
Naše stanovisko k územnímu plánu Živanice zůstává
v platnosti. K předloženému vyhodnocení nemáme
připomínek.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko
Dne 14.7.2015 byla na Obvodním báňském úřadě pro
území krajů Královéhradeckého a Pardubického se
sídlem v Hradci Králové zaevidována pod č.j. SBS
22156/2015 Vaše žádost ze dne 14.7.2015 pod č.j. MmP
41760/2015 ohledně návrhu rozhodnutí o námitkách a
návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu
Územního plánu Živanice po opakovaném veřejném
projednání, ke které vydáváme následující stanovisko.
OBÚ v Hradci Králové nemá připomínek k návrhu
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu Územního plánu Živanice po
opakovaném veřejném projednání, jelikož na pozemcích v
k.ú. Živanice a Nerad není podle evidence vedené
zdejším úřadem stanoven dobývací prostor.

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje požadavek na
úpravu či doplnění projednávané dokumentace
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17.

Krajský úřad Pardubického kraje,
odbor strategického rozvoje, fondů
EU, cestovního ruchu a sportu,
oddělení územního plánování,
Komenského náměstí 125, 532 11,
Pardubice
ze dne 23. 7.2015
Č.j.:KrÚ 46020/2015

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů
EU, cestovního ruchu a sportu (dále jen krajský úřad)
obdržel dne 14. 7. 2015 žádost o vydání stanoviska k
návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení
připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu
Živanice po opakovaném veřejném projednání.
Krajský úřad dle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů, sděluje jako nadřízený
orgán následující stanovisko.
Předložený návrh rozhodnutí o námitkách a návrh
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu
Územního plánu Živanice není v rozporu s Politikou
územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace
č. 1 a není v rozporu se stanovenými zásadami, úkoly a
záměry, které vyplývají ze Zásad územního rozvoje
Pardubického kraje, ve znění aktualizace č. 1. Návrh
rozhodnutí neobsahuje úkoly směřující k prověření a k
vymezení nových záměrů nadmístního významu a nemá
vliv na koordinaci širších územních vztahů.

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

Poučení:
Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat ani podat rozklad (§ 172 odst. 5 zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění)
Zpracoval dne 20.8.2015 Magistrát města Pardubic, jako pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Živanice v souladu s § 53 odst. 1 zák.č.
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

........................................
pořizovatel
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f) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ, VYHODNOCENÍ
SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ POKYNŮ PRO ÚPRAVU NÁVRHU
ÚZEMNÍHO PLÁNU
f 1) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ
Zadání ÚP Živanice bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Živanice dne 24. 1. 2012,
vše v souladu s ustanovením § 47 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů.
ad 1. - ÚP respektuje celorepublikové priority schválené v Politice územního rozvoje ČR (podrobněji
viz kap.b). ÚP je v souladu se ZÚR Pk schválené 29. 4. 2010. Jsou respektovány přírodní,
urbanistické, architektonické hodnoty, zvyšována kvalita bydlení, posílena rekreace.
Zastavitelné plochy navrženy na půdách s nižší bonitou, bydlení navrženo v blízkosti
technické infrastruktury, doplněna liniová zeleň, zpřesněn NRBK , koordinováno se
sousedními obcemi. V ÚP je navrženo VPO (NRBK K72) vyplívající ze ZÚR Pk.
ad 2. - jsou řešeny veškeré požadavky vyplývající z územně analytických podkladů - byl sjednocen
návrh systému ekologické stability v souladu s nadřazenou dokumentací a navazujícími ÚPD.
Zastavitelné plochy jsou navrženy na půdách s nižší bonitou. ÚP navrhuje přestavbové plochy
pro bydlení a drobnou výrobu na ploše nevyužívaného zemědělského areálu. Ve volné krajině
je navržena cyklostezka propojující krajinu s Živanicemi a sousedními Mělicemi.
ad 3. - požadavky na rozvoj území obce: Rozsah zastavitelných ploch byl stanoven v souladu
s demografickým vývojem obce a celkovou urbanistickou koncepcí. Jsou navrženy plochy pro
drobnou výrobu a skladování, ve funkčních plochách určených pro bydlení (BV) je umožněno
drobné podnikání. Rekreace je v maximální možné míře podporována: návrh nových lokalit
pro sport (Z5, Z6), v rámci revitalizace Bukovky se vytvoří plocha RX, návrh rekreační plochy
RN, navržení doplnění cyklotras a cyklostezek.
ad 4. - s ohledem na charakter využití území byla většina ploch zastavěného území zařazena do
ploch bydlení venkovského charakteru. Pro udržení kvalitního bydlení je stanoven koeficient
zastavění pozemků a v největší rozvojové lokalitě navržena minimální výměra parcely a
požadavek na samostatně stojící RD. Maximální výměru parcely není účelné stanovovat.
ad 5. - cyklostezka Živanice - Mělice navržena. V rámci navrhované lokality Z1 bude řešen
požadavek nejen na bydlení, ale i občanské vybavení a veřejné prostranství.
ad 6. - požadavky na ochranu hodnot jsou respektovány a dále nad rámec zadání doplněny.
ad 7.-

veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření jsou návrhem konkretizovány na
základě požadavků ZÚR Pardubického kraje a Obce Živanice.

ad 8. - do ÚP je zapracováno záplavové území stanovené Kr.Ú. Pardubického kraje, ochranné
pásmo přírodního léčivého zdroje - peloidů, zóna havarijního plánování, archeologické
památky. Odkanalizování je řešeno čerpáním na ČOV Pardubice - Semtín.
ad 9.- do ÚP je zapracováno záplavové území stanovené Kr.Ú. Pardubického kraje. Na základě toho
ÚP nenavrhuje zastavitelné plochy do záplavového území. Lokality pro bydlení jsou
navrhovány v minimální vzdálenosti 50m od zemědělského areálu.
ad 10.- rozvoj obce byl stanoven s ohledem na polohu v rámci rozvojové oblasti OB4.
ad 11.-15.. - jedná se o formální požadavky na kompletnost dokumentace; tyto jsou splněny.
V rámci zpracování návrhu ÚP byly zhodnoceny jednotlivé požadavky vlastníků staveb a
pozemků. Do ÚP byly zapracovány ty, které byly v souladu s celkovou koncepcí rozvoje obce. Nebyly
akceptovány zejména požadavky, které:
byly v kolizi s limity využití území (záplavové území, ochranné pásmo VVN, ochranné pásmo
lesa, apod.) či jinými návrhovými prvky (ÚSES, apod.);
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byly v kolizi s hodnotami řešeného území;
byly v kolizi s celkovou urbanistickou koncepcí (kolize funkcí, neodůvodněný zásah do volné
krajiny apod.);

f 2) VÝČET MĚNĚNÝCH ČÁSTÍ NÁVRHU ÚP PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ NA
ZÁKLADĚ POKYNŮ K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚP PŘEDANÝCH
POŘIZOVATELEM
Úprava návrhu ÚP dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) včetně prováděcích vyhlášek. Dle § 52 odst. 3, v řízení o územním plánu se dotčené
orgány a krajský úřad vyjadřují k měněným částem ÚP, od společného jednání (§ 50).
•

v zastavitelné lokalitě Z1 byla stanovena podmínka ochrany v blízkosti silnice II/333 před hlukem
(kap. 3.3) na základě požadavku příslušného DO;

•

bylo upraveno trasování LBK 29 a vymezení LBC 27 mimo navrhovanou cyklostezku vedenou
v šířce stávající ostatní komunikace dle KN, na základě požadavku příslušného DO;

•

v textové části bylo upraveno a doplněno vyhodnocení záborů PUPFL v rámci lokality Z1 na
základě požadavku příslušného DO;

•

v zastavitelných lokalitách pro bydlení s označením Z1, Z4 a Z6 byla stanovena podmínka
zohlednění polohy v OP lesa (kap. 3.3) na základě požadavku příslušného DO;

•

v textové části byl doplněn odstavec k požadavkům na ochranu archeologického dědictví a ve
výrokové části ÚP vypuštěna kategorizace ÚAN na základě požadavku příslušného DO;

•

v textové a grafické části byl přečíslován systém lokálního ÚSES dle zpracované Revize lokálního
ÚSES na základě požadavku příslušného DO;

•

v textové a grafické části byla doplněna informace o výskytu ochranného pásma letištního
radiolokačního prostředku, podmínky pro souběh OP ve správě VUSS a informace o nutnosti
respektování dopravního systému na základě požadavku příslušného DO;

•

v textové části byla doplněna skutečnost, že ř.ú. zasahuje do lesní krajiny vč. zásad na základě
požadavku příslušného DO;

•

byl prověřen soulad s prvky lokálních ÚSES s navazujícím územím, konkrétně s ÚP Přelouč. ÚP
Neratov v k.ú. Neratov musí v rámci jeho aktualizace zkoordinovat trasování LBK 32 vymezeným
v ÚP Živanice. Lokální ÚSES vychází z Generelu ÚSES zpracovaného pro ORP Pardubice.
Doplněno na základě požadavku příslušného DO;

•

v odůvodnění ÚP (kap. g 1.3) bylo doplněno odůvodnění umístění lokality Z5 do záplavového
území na základě požadavku příslušného DO;

•

byla rozšířena zastavitelná plocha Z1 na základě vypořádání připomínek, v souvislosti s tím byla
přehodnocena výměra pro veřejné prostranství v rámci zastavitelné plochy;

•

v přestavbové ploše P2 byla stanovena podmínka vybudování izolační zeleně ve styku s plochami
bydlení (kap. 3.4) na základě vypořádání připomínky;

•

do přípustného využití plochy VD bylo doplněno: pozemky, stavby a zařízení pro zahradnictví, na
základě vypořádání připomínky;

•

byla vymezena nová zastavitelná lokalita Z11 na základě územního rozhodnutí vydaného dne 29.
7. 2013;

•

na základě jednání na Krajském úřadě dne 28. 2. 2014, kdy bylo předmětem schůzky zobrazování
a řešení ploch v krajině, byla funkční plocha NSpr nahrazena plochou RX. Jedná se pouze o
změnu grafického vyjádření, funkce zůstává stejná;

•

do podmíněně přípustného využití plochy RX bylo doplněno: fotbalové hřiště, za podmínky
respektování Projektu revitalizace Bukovky a její nivy na základě vypořádání připomínky Obce
Živanice;

•

část stabilizovaného zemědělského areálu resp. ploch VZ, byla na základě vypořádání připomínky
Obce Živanice a dle skutečného využití, vymezena jako stabilizovaná plocha BH (zařazení do
funkce BH odpovídá skutečnému stavu a probíhajícímu stavebnímu řízení) a OM vč. přilehlých
pozemků,tak aby tvořily logický celek;
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•

bylo doplněno vysvětlení pojmů užívaných v ÚP na základě požadavku pořizovatele, veškerá
vysvětlení užívaných pojmů byla přesunuta do Odůvodnění ÚP;

•

plochy s rozdílným způsobem využití jsou v souladu s metodikou MINIS;

•

značení VPS bylo uvedeno v soulad s MINIS;

Dále byl ÚP na základě požadavků pořizovatele upraven obsah ÚP dle novely stavebního
zákona vč. prováděcích vyhlášek, uveden v soulad časový údaj pro pořízení územní studie a
doplněny maximální koeficienty zastavění pro zastavitelné lokality pro bydlení.

f 3) VÝČET MĚNĚNÝCH ČÁSTÍ NÁVRHU ÚP PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NA
ZÁKLADĚ POKYNŮ K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚP PŘEDANÝCH
POŘIZOVATELEM
Úprava návrhu ÚP dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) včetně prováděcích vyhlášek. Dle § 52 odst. 3, v řízení o územním plánu se dotčené
orgány a krajský úřad vyjadřují k měněným částem ÚP, od veřejného jednání.
•

byla aktualizovaná katastrální mapa a podklady z ÚAP ORP Pardubice 2014;

•

v grafické části ÚP byly pozemky p.č. 154/2, 72/3, 976/2, 1074 k.ú. Živanice zařazeny do ploch
stabilizovaných s funkcí bydlení (BV) na základě vypořádání námitky;

•

přestavbové plochy P1 a P2 byly sloučeny pod jednotné označení P1 s funkcí bydlení (BV) na
základě vypořádání námitek a připomínek. V grafické části ÚP byl pozemek p.č. 905/2 k.ú.
Živanice zařazen do ploch stabilizovaných s funkcí PV;

•

v grafické části ÚP byl pozemek p.č. 86/2 k.ú. Živanice zařazen do zastavěného území s funkcí
BV na základě vypořádání námitky a aktualizovaných údajů v katastru nemovitostí;

•

byla upravena hranice zastavitelných lokalit Z3 a Z7 na základě vypořádání námitky;

•

v textové části (kap. 6) v ploše ZV bylo doplněno do přípustného využití umístění okrasného
jezírka s podúrovňovou místností na základě vypořádání námitky;

•

byla zrušena zastavitelná plocha Z9 (DS) na základě vypořádání námitky. V souvislosti
s vypuštěním této plochy byla upravena hranice zastavitelné lokality Z2 umožňující dopravní
napojení na p.č. 905/2 k.ú. Živanice (PV);

•

byla vymezena nová zastavitelná lokalita Z9 s funkcí bydlení (BV) na základě vypořádání námitky;

•

v grafické části ÚP byl pozemek p.č. 138/47 k.ú. Živanice zařazen do ploch stabilizovaných
s funkcí OS na základě vypořádání námitky;

•

v textové části kap. 9 byly zobecněny podmínky pro územní studii lokality Z1;

•

v grafické části ÚP byly pozemky p.č. 185/3 a 953/1 k.ú. Živanice zařazeny do ploch
stabilizovaných s funkcí OM na základě vypořádání námitky. S ohledem na tuto úpravu byla
posunuta hranice zastavěného území a LBC 28;

•

v grafické části bylo upraveno trasování LBK 29 na pozemku p.č. 338/38 k.ú. Živanice na základě
vypořádání námitky;

•

v textové části kap. 6 byla doplněna do podmínek využití pro plochy s rozdílným způsobem BV,
OS, OM, OV a RI možnost umístit fotovoltaických elektráren na střechy budov na základě
vypořádání připomínky;

•

v textové části kap. 6 byla do podmíněně přípustného využití plochy RX doplněna možnost
umístění tréninkových hřišť různých půdorysných rozměrů, za podmínky respektování revitalizace
Bukovky, na základě vypořádání připomínky;

•

v textové a grafické části byly doplněny ložiska nevýhradních nerostů na základě požadavku
příslušného DO;

•

pro rozvojové lokality Z9 a P1 byla stanovena podmínka doložení nepřekročení hlukových limitů
ze silniční dopravy (kap. 3.3) na základě požadavku příslušného DO;

•

pro stabilizovanou plochu BH jižně od zemědělského areálu byla stanovena podmínka doložení
nepřekročení hlukových limitů (kap. 6) na základě požadavku příslušného DO;

•

do podmínek využití plochy NZ bylo doplněno využití vymezení prvků ÚSES;
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g) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
g 1) ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE VČETNĚ VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO
VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A POTŘEBY VYMEZENÍ
ZASTAVITELNÝCH PLOCH
g 1.1) Vymezení řešeného území
Územní plán je zpracován v rozsahu administrativního území obce Živanice o rozloze 805 ha
(k 06/2011). Území obce Živanice (kód obce 576051) se skládá z vlastních Živanic a ze sídel Dědek a
Nerad a katastrálně se obec skládá z k.ú. Živanice (kód 797332) a z k.ú. Nerad (kód 797308). Obec
Živanice spadá v rámci Pardubického kraje do správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP)
Pardubice, obcí s pověřeným obecním úřadem (POÚ) je město Lázně Bohdaneč.
V celé obci k 1. 1. 2011 žilo trvale 908 obyvatel.

g 1.2) Odůvodnění koncepce rozvoje obce
Koncepce rozvoje obce Živanice vycházela z následujících principů:
•

maximálně respektovat historicky daný půdorys a prostorové uspořádání obce při zachování
vnitřní funkční propojenosti;

•

chránit a rozvíjet stávající urbanistické, historické a kulturně-civilizační hodnoty (včetně
kulturních památek a jejího okolí, památek místního významu, stavebních a krajinných
dominant apod.);

•

vytvářet předpoklady pro trvalý a plnohodnotný rozvoj obce vzhledem k její populační
základně a hierarchii v systému osídlení;

•

respektovat prvky vyplývající ze širších vztahů a nadřazené územně plánovací dokumentace;

•

iniciovat kvalitativní zlepšování života v obci vymezením rozvojových lokalit umožňujících
rozvoj obytné výstavby a dalších souvisejících funkcí, zkvalitňováním veřejné infrastruktury
(vč. sítí TI), zlepšováním životního prostředí a krajinného zázemí obce apod.;

•

udržet, příp. vhodně posílit význam obce v rámci regionu, resp. polohy v rozvojové oblasti
republikové úrovně;

•

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

•

vytvářet předpoklady pro nové využití opuštěných či neadekvátně využívaných objektů včetně progresivních forem podnikání;

•

prostorově umožnit revitalizaci žádoucích úseků vodních toků a dostatečnou protipovodňovou
a protierozní ochranu území ve snaze o soulad realizovaných opatření (prvků) s krajinným a
urbánním rámcem;

•

chránit přírodně cenné složky území, zemědělský a lesní půdní fond; vytvářet podmínky pro
celkové zkvalitňování extravilánové složky území;

•

posilovat ekostabilizační funkci krajinného zázemí obce, vytvářet předpoklady pro uchování
tradičního krajinného rázu; hledat citlivé formy hospodářského a rekreačního využívání území
(vč. volné krajiny), které jsou v souladu s uchováním přírodních a kulturně-historických
hodnot;

•

v zastavěném území a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro ochranu a rozvoj ploch
veřejné zeleně a přírodně-rekreačního potenciálu obce jako nedílné součásti kvalitního
obytného prostředí;

•

vytvářet předpoklady pro udržení vysoké identifikace obyvatel s obcí a další upevnění
společenských vazeb (i s využitím místní kulturně-spolkové základny);
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Obec Živanice leží v rámci rozvojové oblasti republikové úrovně Hradec Králové / Pardubice.
Vlastní Živanice jsou v celé ose východ - západ dopravně obslouženy silnicí II/333 spojující obec
s městem Lázně Bohdaneč (SV 3km) a s městem Přelouč (JZ 8km). Osada Nerad i Dědek jsou
dopravně obslouženy pouze místní komunikací. Z dalších sídel v širším regionu je nutno ještě zmínit
krajská města Pardubice (JV 13km) a Hradec Králové (SV 25km).
Obec sama o sobě je soběstačná v základních funkcích (obecní úřad, základní škola,
mateřská škola, hasičské zbrojnice, pošta, víceúčelový sportovní areál a dětské hřiště), chybějící
funkce veřejné infrastruktury jsou pak bezproblémově dostupné ve vyšších centrech osídlení. O
připravenosti obce posílit svoji pozici v rámci struktury osídlení hovoří i vysoká míra vybavení veřejnou
infrastrukturou - plynovod, vodovod a kanalizace. V obci úspěšně funguje několik podnikatelských
subjektů nabízející občanům pracovní příležitosti.
Velmi dobré rozvojové perspektivy obce pak dokresluje i výrazně progresivní vývoj počtu
obyvatel od roku 1991, který je u srovnatelně velkých obcí poměrně vzácný.
Vývoj počtu obyvatel

Rok

1869

1890

1910

1930

1950

1970

1991

2001

2003

2009

2011

Živanice

1029

1038

1059

1003

830

883

788

828

817

884

908

Počátkem roku 2010 žilo v Živanicích 899 obyvatel, z toho 50,7% žen. Počátkem roku 2010
tvořilo předproduktivní věkovou skupinu 0 - 14 let 140 osob (tj. 15,6%), produktivní složka ve věku 15 64 let byla zastoupena v počtu 616 obyvatel (68,5%) a poproduktivní složka (nad 65 let) byla tvořena
143 obyvateli (15,9%). Předproduktivní složka populace je zde tak lehce nižší než složka
poproduktivní. Index stáří udávající počet osob starších 65 let připadající na 100 dětí ve věku 0 - 14
let, počátkem roku 2010 činil hodnotu 101 (tzn. 1,01 v indexové podobě).
Místní pozitivní demografickou situaci charakterizuje také další důležitý ukazatel - průměrný
věk obyvatelstva, který k 1. 1. 2011 dosáhl v Živanicích průměrné hodnoty 37,8 let. Věkovou strukturu
obce lze tedy z ekonomicko-sociálního hlediska označit za příznivou v porovnání s nadřazeným
celkem (ORP), kdy správní obvod obce s rozšířenou působností Pardubice vykazoval ke stejnému
datu totiž průměrný věk 41,3 let a v Pardubickém kraji byl ke stejnému datu průměrný věk 40,6 let.
Krajský index stáří činil 105,4 a koncem roku 2009 bylo krajské věkové rozvrstvení 14,8% (0 -14 let) 69,6%, (15 - 64 let) a 15,6% (nad 65 let), tzn. o něco méně příznivé demografické ukazatele než
v Živanicích, které jsou po demografické stránce naprosto vyvážené.

g 1.3) Odůvodnění urbanistické koncepce a koncepce řešení krajiny
Základem urbanistické koncepce územního plánu je vytvoření podmínek pro proporcionální
rozvoj obce, kdy jsou při naplňování požadavků ekonomického a sociálního pilíře trvale udržitelného
rozvoje zároveň vytvářeny podmínky pro upevnění a dotvoření environmentálního pilíře a ochranu
hodnot území.
Živanice jsou z půdorysného hlediska typem tzv. „návesní vsi“, historicky se vlastní Živanice
rozrůstaly okolo veřejného prostoru v nejstarší jižní části vlastních Živanic, což dokládá i evidenční
číslování objektů. Nerad je možno charakterizovat jako tzv. „návesní ulicovku“, kdy se jednotlivé
usedlosti řadily podél komunikace lokálního významu, přičemž mezi sebou vytvářely jakýsi návesní
prostor. Zástavba v Dědku má rovněž uliční charakter, tzn. obstavování místní komunikace tvořící
páteř sídla. V severní části Živanic je část zemědělského areálu, která se nachází na území obce
Živanice, přičemž část areálu již leží za hranicemi obce, na k.ú. Neratov.
Z charakteru zástavby a jednotlivých staveb lze dovodit, že Živanice patří mezi typické obce
zemědělsky intenzivně obdělávaného Polabí se všemi pozitivními i negativními doprovodnými jevy.
Relativně nepoškozené životní prostředí (absencí výroby znečišťující životní prostředí) spolu
s relativně dobře dostupnými významnými centry osídlení a zaměstnanosti (Přelouč, Pardubice,
Hradec Králové a Lázně Bohdaneč) způsobily fakt, že za posledních cca 20 let narostl počet obyvatel
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obce přibližně o 14%, tzn. z původních cca 788 obyvatel v roce 1991 na současných 908.
Sociodemograficky negativním jevem je ale skutečnost, že asi 78% ekonomicky aktivního
obyvatelstva vyjíždí za prací mimo obec převážně směrem na Přelouč, Lázně Bohdaneč a Pardubice.
Nevýznamné pracovní příležitosti v obci jsou převážně v zemědělství nebo ve službách se
zemědělstvím spojených, v malé míře jsou zastoupeny služby spojené s motorismem (opravy vozidel)
a drobné řemeslnické práce (zedníci, pokrývači, instalatéři apod.).
Obec leží v zemědělsky intenzivně obdělávané krajině na jihu významně ovlivněné
záplavovým územím. V severní části se obec opírá o lesní komplex, který příznivě dotváří její krajinný
rámec.
Cílem urbanistické koncepce je dotvoření založené urbanistické struktury vymezením
zastavitelných ploch pro jednotlivé funkce v území; přitom nevymezovat tyto plochy v lokalitách
ovlivněných záplavovým územím, v plochách, kde by mohly být v kolizi s prvky ÚSES, v plochách
ovlivněných dalšími limity, v plochách, kde by mohla být narušena urbanistická celistvost zástavby a
nevhodně zasahujících do volné krajiny bez logické vazby na zastavěné území, v plochách
navržených prvků vyplývajících z nadřazené ÚPD.
Živanice svoji polohou mají velmi omezené rozvojové plochy (v jižní části je zemědělská
krajina se záplavovým územím, z jihovýchodní strany do obce zasahuje bezpečnostní pásmo VTL
plynovodu, z východní strany přiléhá k zastavěnému území lesní komplex, ze severní strany je obec
omezena zemědělským areálem). Jedinou možností rozvoje území je směrem severozápadně od
Živanic směrem k Neradu. Jedná se o velkou zastavitelnou plochu (Z1), která je stěžejní pro rozvoj
obce. V této lokalitě jsou zahrnuty pozemky nebo jejich části , kde byly podány žádosti k zahrnutí do
zastavitelných ploch ze strany vlastníků pozemků (ve schváleném zadání). Lokalitu je nutné napojit na
silnici II/333, jelikož z důvodu intenzity dopravy ji nelze napojit z místních komunikací v Živanicích či
Neradu. Zastavitelná plocha spojuje Nerad s Živanicemi. Tato plocha bude tvořit těžiště rozvoje obce,
je nutné podrobněji vymezit v územní studii, plochy pro bydlení, občanské vybavení, veřejné prostory,
komunikace apod. Územní plán, z hlediska udržení kvalitního bydlení venkovského charakteru,
2
stanovuje minimální velikost parcely 800 m , zakazuje řadové domy a dvojdomky.
Zastavitelné a přestavbové plochy Z1, Z2, Z3, Z4, Z9, Z11, P1 pokryjí požadovaný počet
rodinných domů na období cca 20 let i s přihlédnutím k větší poptávce na bydlení v Živanicích a k
Rozvojové oblasti OB4 Hradec Králové - Pardubice.
V místní části Dědek v ř.ú. je rozvoj plánován v rámci zastavěného území.
Živanice mají veliký potenciál v rozvoji sportu a rekreace. Nachází se v sousedství Lázní
Bohdaneč, Mělických rybníků, Opatovického kanálu aj. Propojení zajímavých turistických míst v okolí i
samotných Živanicích přivede do obce více turistů a potencionálních pracovních příležitostí související
se sportem a rekreací. ÚP navrhuje propojení cyklotras z Lázní Bohdaneč přes Živanice do Mělic. Na
trasách cyklostezek nabízí další možnosti sportovně rekreačního vyžití např. rybaření s pobytovou
plochou, in-line bruslení, pobyty rodičů s dětmi, ubytování a další sportovní plochy.
Požadavky na vymezení ploch od veřejnosti, které byly součástí schváleného zadání, byly
z velké části zapracovány do ÚP. Požadavkům na výstavbu, které zasahovaly do limitů využití území
(do záplavového území, do ochranných pásem technické infrastruktury a silnic) a do volné krajiny
nebylo vyhověno (vyjma lokality Z11 - bylo již vydáno územní rozhodnutí).
V souladu s platnými předpisy (Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, Část druhá, Hlava I, §3, odst. 3 a 4 a Hlava II, § 4 - § 19) urbanistická koncepce a
koncepce řešení krajiny ÚP obsahují následující plochy s rozdílným způsobem využití. Jejich
kompletní výčet a charakteristika jsou uvedeny v kapitole 6 textové části územního plánu, kde je též
specifikováno jejich hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití. Konkrétní podmínky
pro využití jednotlivých zastavitelných ploch jsou pak obsaženy v kap. 3.3 a 3.4 textové části ÚP.
V rámci ploch s rozdílným způsobem využití je možné umísťovat reklamní panely, tabule či
2
desky o velikosti do 5 m (např. v plochách NZ, DS, PV, OS, OV, OM), za podmínky respektování
ochranných pásem silnic. Větší reklamní panely, tabule či desky mají negativní vliv na krajinný ráz a
charakter veřejného prostranství.
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• Plochy bydlení (dle § 4 vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
v platném znění)
Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské - BV zahrnují většinu zastavěného území obce.
Hlavní funkcí je bydlení, tato funkce však umožňuje i příměs nerušících obslužných funkcí, které ve
venkovském prostoru vždy existovaly - zemědělské samozásobitelství, občanské vybavení a služby
apod. Pokud budou splněny stanovené podmínky k zajištění kvality okolního prostředí a nezvýšení
dopravní zátěže nad přípustnou míru, je v plochách možné umisťovat také pozemky, stavby a zařízení
charakteru zemědělská malovýroba, drobná a řemeslná výroba, služby (včetně výrobních), občanské
vybavení komerční. V Živanicích jsou pro tuto funkce vymezeny lokality vhodně doplňující
urbanistickou strukturu obce (označení Z1, Z2, Z3, Z4, Z9, P1).
Lokalitu Z11 vymezenou do volné krajiny v severozápadní části Neradu ÚP přebírá v rozsahu
vymezeném v předchozí ÚPD (resp. ze Změny č. 2 ÚPN SÚ Živanice). Stavební odbor Městského
úřadu Lázně Bohdaneč vydal dne 29. 7. 2013 územní rozhodnutí (č.j. 4394/13/SO/Opi-7) o umístění
stavby: novostavby 2 RD vč. 2 garáží (každá pro 3 osobní automobily), napojení na inženýrské sítě,
sjezd, zpevněné plochy, přístupová komunikace a oplocení. Tato lokalita není v souladu
s urbanistickou koncepcí ÚP Živanice.
Plochy bydlení - v bytových domech - BH s touto funkcí jsou vymezeny 2 plochy, v centru
zastavěného území a jižně zemědělského areálu. Tato funkce je vymezena samostatně zejména
z důvodu odlišných nároků na prostorové řešení.
S ohledem na sousedství se stávajícím zemědělským areálem je bydlení ve stabilizované ploše BH
nacházející se jižně od areálu podmíněně přípustné. V následujících povolovacích procesech (u
staveb pro bydlení a dalších, pro něž jsou stanoveny hlukové limity), je nutné prokázat že chráněné
venkovní prostory a chráněné prostory staveb nebudou ovlivňovány nadlimitními hladinami hluku ze
zemědělského areálu vč. související dopravy.
• Plochy občanského vybavení (dle § 6 vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, v platném znění)
V územním plánu Živanice obecně platí, že pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení
- veřejné infrastruktury i zařízení komerčních nebo tělovýchovných a sportovních zařízení lze
umisťovat v rámci ploch bydlení popř. jako podmíněně přípustné využití v plochách dalších druhů.
Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura - OV jsou vymezeny v územním plánu
samostatně jako plochy stabilizované, jedná se o základní a mateřskou školu, víceúčelový objekt
obecního úřadu, hasičské zbrojnice v Živanicích, Neradu i Dědku. Stavby a zařízení tohoto účelu je
možno situovat v rámci jiných funkčních ploch.
Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura - OM jsou vymezeny v územním plánu
samostatně jako plochy stabilizované, jedná se o Českou poštu, prodejnu smíšeného zboží v centru
obce, vývařovnu, objekt firmy Syntechim, prodejna zahradnictví. Stavby a zařízení tohoto účelu je
možno situovat v rámci jiných funkčních ploch.
Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - OS - touto funkcí je vymezen
víceúčelový sportovní areál TJ Sokol Živanice v centru obce. Územní plán vymezuje lokality s touto
funkcí (Z5, Z6) v jižní části obce a v centru obce rozšiřující stávající areál.
Zastavitelná lokalita umožňující rozvoj sportu s označením Z5 uzavírá urbanistickou strukturu v jižní
části vlastních Živanic, je navržena v přímé návaznosti na stabilizované území bydlení a zastavitelné
lokality Z2 a Z3 pro bydlení a Z7 pro rekreaci. Jelikož lokalita zasahuje do záplavového území jsou
stanoveny podrobnější podmínky využití lokality (viz kap. 3.3). Stavby pro obsluhu lokality lze
umisťovat pouze v severovýchodní části mimo záplavové území příp. na jeho hranici v souladu
s podmínkami vodohospodářského orgánu. V záplavové části lokality lze umístit pouze hřiště
s přírodním povrchem, který by při možné záplavě plnil retenční funkci. Tato lokalita, navržená na
pozemcích obce, a spolu s dalšími aktivitami, které ÚP v tomto prostoru umožňuje, má velký potenciál
v rozvoji sportu a rekreace. Vytváří soustředěné centrum, jako výchozí bod různých druhů sportů či
činností (rybolov, cykloturistika, pěší turistika, bruslení apod.). V návaznosti na Z5 je navržena
rekreační plocha Z7 a zaokruhovaná cyklostezka Z10. Hřiště s přírodním povrchem a případné stavby
při východním okraji lokality (mimo záplavové území) by neměly v případě záplav tvořit překážku.
Plochy občanského vybavení - hřbitovy - OH - jedná se o areál hřbitova v jižní části obce.
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• Plochy výroby a skladování (dle § 11 vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na
využívání území, v platném znění)
Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba - VZ - je vymezena jako stabilizovaná plocha pro
výrobu zemědělskou, skladování a přidruženou drobnou výrobu. Stávající areál nefunkčního
zahradnictví v západní části vlastních Živanic je v ÚP navržen jako přestavbová plocha - navržená
funkce BV. Územním plánem nejsou k rozvoji navrženy nové zastavitelné plochy.
• Plochy rekreace (dle § 5 vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
v platném znění)
Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RI - stabilizované plochy rodinné rekreace
jsou vymezeny na malé lokalitě ve východní části Živanic a v okrajové části Neradu. S rozšířením
těchto ploch územní plán nepočítá.
Plochy rekreace - na plochách přírodního charakteru - RN - představují přirozený přechod mezi
obytně-rekreačním územím a přírodním zázemím; jsou v ř.ú. zastoupeny pouze jednou návrhovou
plochou (Z7) s charakterem pobytové louky na břehu rybníka v jižní části obce (jihozápadně od něj).
Plochy rekreace - se specifickým využitím - RX - zde představují plochu zeleně v severní
části řešeného území v nivě potoka Bukovka. Jedná se o plochu přírodního charakteru navrhovanou
k rekreaci nepobytového charakteru.
• Plochy veřejných prostranství (dle § 7 vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, v platném znění)
Plochy veřejných prostranství - PV - veřejná prostranství jsou integrální součástí všech ploch
urbanizovaného území. Samostatně jsou vymezena tam, kde tvoří zároveň urbanistickou hodnotu, jíž
přísluší zvláštní ochrana vedle podmínek využití stanovených dokumentací, nebo se nejvýrazněji
uplatňují v urbanistické struktuře nebo dotvářejí uliční prostor. S uplatněním veřejných prostranství je
v tomto územním plánu uvažováno ve všech zastavitelných plochách, a to minimálně v rozsahu
stanoveném obecně platným právním předpisem (vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území, v platném znění). V rámci územní studie pro lokalitu Z1 je nutné vymezit veřejné
2
prostranství v minimálním rozsahu 5000 m , do této plochy se nezapočítávají pozemní komunikace.
Pro lokalitu Z11 není stanoven požadavek na vymezení veřejného prostranství, jelikož je stanoven
maximální koeficient zastavění (0,085) zajišťující minimální zástavbu v lokalitě. Dle platného
územního rozhodnutí je plánováno v lokalitě umístit 2RD.
Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň - ZV - u ploch zeleně na veřejných prostranstvích je
obecnou prioritou jejich veřejná přístupnost a rekreační využití (což nemusí být zajištěno u malých
ploch v rámci veřejných prostranství, které nejsou samostatně vymezeny).
• Plochy zeleně (dle § 3, odst.4 vyhlášky 501/2006 Sb.,o obecných požadavcích na využívání
území, v platném znění)
Sídelní zeleň se uplatňuje v rámci všech ploch urbanizovaného území. Samostatným
vymezením stabilizovaných ploch sídelní zeleně je v územním plánu sledována ochrana příslušné
plochy jako specifické urbanistické hodnoty. V územním plánu se jedná o:
Plochy zeleně - soukromá a vyhrazená - ZS - plochy soukromé zeleně jsou samostatně vymezeny u
zahrad, jejichž funkci je nutno stabilizovat z důvodů uchování dosavadního prostředí blízkého
přírodním podmínkám, či je jejich zástavba nevhodná (např. z důvodu průchodu prvků ÚSES, polohy
u ploch lesních, polohy v záplavovém území apod.).
Plochy zeleně - ochranná a izolační - ZO - plocha ochranné zeleně je samostatně vymezena
v sousedství zemědělského areálu jako přirozený přechod mezi areálem a plochami určenými
k bydlení (Z8).
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Koncepce řešení krajiny
Krajina v Živanicích náleží dle nadřazené dokumentace kraje (ZÚR Pardubického kraje)
v severní části ř.ú. do krajinného typu krajiny lesozemědělské, jižní část do krajinného typu
zemědělského a západní okraj do krajinného typu lesního a dále do krajiny s předpokládanou vyšší
mírou urbanizace. V souladu s podmínkami stanovenými ZÚR územní plán Živanice respektuje
nutnost ochrany a hospodárného využívání zemědělského půdního fondu, návrhem ÚSES,
interakčních prvků zvyšuje pestrost krajiny. Dále ÚP respektuje stanovené záplavové území a aktivní
zónu záplavového území.
V území jsou vymezeny prvky ÚSES nadregionálního a lokálního významu. Jsou to biocentra
a biokoridory, které jsou doplněny interakčními prvky. Biocentra a funkční část regionálního
biokoridoru ÚSES jsou zahrnuty do ploch funkčního typu - plochy přírodní - NP (dle § 16 vyhlášky
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění). Biokoridory ÚSES jsou
součástí funkčního využití ploch, na kterých jsou zakresleny. Jedná se hlavně o plochy zemědělské NZ, plochy vodní a vodohospodářské - W a plochy smíšené nezastavěného území přírodní - NSpz. Po
zpracování projektové dokumentace - komplexní pozemkové úpravy nebo projektu ÚSES, které dle
parcel upřesní průchod biokoridorů územím budou využívány v režimu NP.
Územní plán doplňuje ÚSES tzv. interakčními prvky - jedná se o prvky doplňující biokoridory a
biocentra v podobě liniových prvků podél komunikací a polních cest. Možnost realizace krajinné
zeleně se obecně připouští v rámci ploch NZ, NSpz.
Plochy smíšené nezastavěného území přírodní - NSpz (dle § 17 vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, v platném znění) zde představují plochy krajinné zeleně v jižní
části řešeného území v nivě řeky Labe a slepého ramene řeky Labe. Menší plocha se nachází
v západní části.
Krajinný obraz řešeného území tvoří z větší části plochy zemědělské půdy - NZ (dle § 14
vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění), jejichž
přirozenou součástí jsou remízky, meze, neobhospodařované ostrůvky, solitérní stromy a skupiny
keřů, polní cesty.
Velmi významnou složkou krajiny jsou vodní toky a plochy - plochy vodní a vodohospodářské W (dle § 13 vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění).
Ochrana vodních ploch prostřednictvím tohoto územního plánu spočívá ve stanovení podmínek pro
jejich využívání a jejich zahrnutím do systému ekologické stability. Vodní toky, jež jsou součástí
ÚSES. Nejvýznamnějšími vodními plochami v území jsou řeka Labe, potok Bukovka a Neratovický
potok, slepé rameno řeky Labe.
Prostupnost krajiny je umožněna respektováním stávajících účelových komunikací a polních
cest. Kromě významu pro dopravní obsluhu území a rekreační využití mají tyto cesty také významný
dopad na ochranu zemědělské půdy proti vodní a větrné erozi. Aspekt protierozních opatření musí být
promítnut do technického řešení cest - jejich odvodnění bude provedeno zatravněnými příkopy
s výsadbami, nebo travnatými mezemi s výsadbami. Zahuštění sítě polních cest a tím zmenšení a
rozdělení zemědělských honů je jedním z protierozních opatření.
ÚP navrhuje cyklostezku (Z10 větev A,B) spojující Živanice a Mělické rybníky zemědělskou
krajinou, vedoucí mimo silniční provoz. Intenzita cyklistů po stávající silnici II/333 je v letních měsících
velmi vysoká a vybudováním cyklostezky se výrazně zvýší bezpečnost silničního provozu. Dvě trasy
cyklostezky umožní využít okruh jižní částí obce nejen pro cyklisty, ale i pro pěší, pro rodiny s dětmi.
V k.ú. Nerad v západní části je navržena plocha změn v krajině (K1) o rozloze 1,31ha. V k.ú.
Živanice v severní části je navržena plocha změn v krajině (K2) o rozloze 3,21ha. Jedná se o prostor
navazující na stávající sportovní areál TJ Sokol navržený jako plocha rekreace se specifickým
využitím, která po realizaci revitalizace potoka Bukovka a její nivy bude sloužit k rekreaci v přírodním
prostředí.
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Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně pospěšných opatření
Návrh veřejně prospěšných opatření a veřejně pospěšných staveb v ÚP Živanice vyplynul
z nadřazené územně plánovací dokumentace a potřeb rozvoje obce. Byly vymezeny následující VPS
a VPO:
•

VU 1 - jedná se o veřejně prospěšné opatření za účelem vymezení prvků ÚSES
nadregionálního charakteru vyplývající z vydaných ZÚR Pk (v ZÚR Pk je VPO označeno
U02). Územní plán stanovuje toto VPO s možností vyvlastnění;

•

PD1 větev A, B - jedná se o veřejně prospěšnou stavbu - navrhovanou cyklostezku v jižní
části řešeného území za účelem bezpečnosti cyklistů příp. chodců a zlepšení prostupnosti
krajiny, resp. zajištění provozu zemědělské techniky mimo zastavěné území obce. Územní
plán stanovuje tuto VPS, pro kterou lze uplatnit předkupní právo ve prospěch Obce Živanice.
Část pozemků dotčených navrhovanou cyklostezkou vlastní Obec Živanice, část pozemků
vlastní Pozemkový fond ČR a část je ve vlastnictví soukromých osob.

Změny využití ploch původně určených k bydlení oproti předchozí ÚPD
ÚP Živanice nezařadil mezi stabilizované plochy bydlení některé pozemky, vymezené v
předchozí ÚPD jako stávající pro bydlení. Jedná se o pozemky zasahující do volné krajiny, dopravně
špatně dostupné či v návaznosti na vodní plochy a plochy PUPFL (v 50 m pásmu od hranice lesa),
kde se z urbanistického hlediska bydlení jeví jako zcela nevhodné.
V k.ú. Nerad jsou to plochy ZS (Plochy zeleně - soukromá a vyhrazená) v zastavěném území
vymezené v jihozápadní části. V k.ú. Živanice jsou to plochy ZS (Plochy zeleně - soukromá a
vyhrazená) v zastavěném území v jihovýchodní, východní a severovýchodní části. Tyto plochy lze
oplotit a využívat jako zahradu s možností umístění doplňkových staveb zvyšující pobytovou,
rekreační či produkční využitelnost.
V k.ú. Živanice nebyly mezi plochy bydlení zařazeny pozemky, které jsou v souladu
s dokumentací Revize ÚSES pro ORP Pardubice vymezeny v rámci lokálního biocentra LBC 28 Nad
Čertolinami jako Plochy přírodní - NP. Pozemky se nacházejí mezi vodním tokem a lesním
komplexem (v 50 m pásmu od hranice PUPFL) se stávající vzrostlou zelení. Prvky územního systému
ekologické stability, mezi něž patří LBC 28, jsou přírodní hodnotou v území a veřejným zájmem,
jejichž ochrana je dána stavebním zákonem.

g 1.4) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch
Zastavěné území obce bylo v územním plánu vymezeno projektantem v souladu se zák. č.
183/2006 Sb. a základě mapy katastru nemovitostí s upřesněním podle průzkumů v terénu a
aktualizací v době finalizace Návrhu ÚP (03/2015). Je zakreslena v grafické části dokumentace
(Hlavní výkres, Výkres základního členění území).
Při návrhu územního plánu bylo zhodnoceno účelné využití zastavěného území, na jehož
základě byly přednostně v rámci zastavěného území vymezeny rozvojové lokality, tzv. plochy
přestaveb („P“). Ty jsou uvedeny a charakterizovány v kap. 3.4. řešení územního plánu. Mimo
zastavěné území pak byly pro další rozvoj města a jeho místních částí vymezeny tzv. plochy
zastavitelné („Z“). Jejich situování, rozsah a kapacita vychází z reálných potřeb a možností v území,
zohledňuje prostorové podmínky obce a následující principy:
1/ Soulad mezi dimenzováním ploch na straně jedné a populační velikostí obce, dlouhodobým
demografickým trendem, reálnou poptávkou po novém bydlení, rekreaci, nových ekonomických
aktivitách a občanského vybavení v místě na straně druhé;
2/ Respektování historicky utvářeného půdorysu a vnitřní urbanistické struktury sídla s prioritním
využitím již zastavěného území;
3/ V souvisle zastavěném území návaznost ploch na zastavěné území bez vytváření nových
izolovaných prvků osídlení v krajině;
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4/ Minimalizace expanze ploch do volné (neurbanizované) krajiny a záboru zemědělského půdního
fondu (především pak půd s BPEJ I. a II. třídy ochrany ZPF); využití proluk a enkláv v zastavěném
území;
5/ Vyhovující dopravní dostupnost či reálná napojitelnost nových lokalit;
6/ Reálná možnost napojení na základní sítě technické infrastruktury;
7/ Minimalizace kolizí s limity využití území (vedení technické infrastruktury včetně ochranných
pásem, územní zájmy ochrany přírody a přírodních zdrojů apod.);
8/ Ohleduplnost budoucí zástavby k panoramatu obce a krajinnému rázu v dálkových pohledech,
k místním dominantám (sakrální stavby, významné budovy či stromy apod.), pietním místům
apod.;
9/ Vhodné terénní a hydrogeologické poměry v lokalitě (vč. stability podloží a přijatelného
radonového rizika);
10/ Návaznost ploch se vzájemně nekolidujícími funkcemi, vyhovující hygienické podmínky pro
navrženou funkci (pro obytně-rekreační či jinou klidovou funkci např. dostatečná vzdálenost od
frekventovaných komunikací, rušivých provozů apod.);

Odhad potřeby výstavby RD na období cca 20 let
Potřeba pro realizaci RD s přihlédnutím ke stávajícímu trendu pokračování zástavby

60 RD

Zohlednění vlivu polohy obce v rámci rozvojové oblasti

20 RD

Celkem

80 RD

Odhad kapacity pro realizaci RD v rámci zastavitelných ploch a ploch přestaveb

Číslo lokality

Velikost
lokality
(ha)

Z1

9,98

Z2

0,77

Z3

0,65

Z4

0,83

Z9

0,17

Z11

4,5

P1

1,36

Celkem

Předpoklad využití (ha) *
Veřejná prostranství - 0,5
Komunikace, plochy pro TI - 1,0
Bydlení - 6,14
Občanské vybavení - veřejná infrastruktura - 0,8
Jiné využití dle podmínek využití funkce* - 1,54
Komunikace, plochy pro TI - 0,08
Bydlení - 0,55
Jiné využití dle podmínek využití funkce* - 0,14
Komunikace, plochy pro TI - 0,07
Bydlení - 0,46
Jiné využití dle podmínek využití funkce* - 0,12
Komunikace, plochy pro TI - 0,08
Bydlení - 0,6
Jiné využití dle podmínek využití funkce* - 0,15

Uvažovaný
počet RD**

61

5

4

6
1

vydáno územní rozhodnutí
Komunikace, plochy pro TI - 0,14
Bydlení - 0,98
Jiné využití dle podmínek využití funkce* - 0,24

2
9
88

* vzhledem ke skutečnosti, že plochy pro bydlení jsou vymezeny jako venkovské (tedy se zastoupení dalších funkcí ve
venkovském prostoru), je nutno v zastavitelných plochách uvažovat i s realizací staveb s jinou funkcí než bydlení (občanské
vybavení a služby, hospodářské usedlosti, drobné podnikání apod.) - v Živanicích je počítáno s 20 % zastavitelné plochy
**je uvažovaná průměrná rozloha stavebního pozemku 1000 m2
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V rámci zastavitelných a přestavbových ploch je tedy možno realizovat cca 88 RD (při
zohlednění rozptylu velikosti stavebních pozemků.
Lze konstatovat, že rozsah ploch pro bydlení stanovený územním plánem je pro
potřeby rozvoje obce na cca 20 let adekvátní, s úměrnou rezervou rozvojovým záměrům
vyplývajícím z polohy obce v Rozvojové oblasti republikové úrovně OB4 Hradec Králové Pardubice.

g 2) OCHRANA KULTURNÍCH, HISTORICKÝCH A PŘÍRODNÍCH HODNOT
g 2.1) Kulturní památky, památky místního významu, archeologické památky
Kulturní památky
V Ústředním seznamu kulturních památek ČR je v současnosti zapsán objekt:
Číslo
rejstříku

Sídelní
útvar

Památka

22423/6 -2184

Živanice

kostel Panny Marie

Rok
prohlášení
1958

čp. / umístění
Východní část Živanic

Kostel Panny Marie - gotický kostel Zvěstování Panny Marie se uvádí r. 1350 jako kostel farní.
Kostelní fara byla za dob husitských válek zbavena duchovního správce a r. 1567 zanikla. Od r. 1650
spadá kostel jako filiální pod Bohdaneč. V 18. století byl kostel stavebně upravován, r. 1866 byl
regotizován;
Památky místního významu
V řešeném území se nacházejí některé objekty památkové a kulturní hodnoty, které nejsou
registrovány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, ale tvoří nedílnou součást
zdejšího hmotného kulturně-historického dědictví a některé z nich plní i funkci pozitivních lokálních
stavebních dominant. Tyto památky jsou vyznačeny v grafické části ÚP. Jedná se např. o:
•

Barokní brána z poloviny 19. století u čp. 193 v Živanicích;

•

Budova ZŠ z roku 1877;

•

Kamenný kříž umučení Krista v centru obce Živanice;

•

Památník padlým obětem I.světové války 1914-1918 v centru obce Živanice;

•

Zvonice a kamenný kříž v místní části Nerad;

•

Kamenný kříž v místní části Dědek;

•

Hasičská zbrojnice v místní části Dědek;

Archeologické památky
Naleziště:
•

písečný přesyp mezi Lázněmi Bohdaneč a Přeloučí, pískovna p. Chvojky (pro výrobu
cementových cihel); při kopání písku, před r. 1924; mezolitická stanice, kamenná štípaná
industrie (nůž, šipka);

•

sběry J. Hadače v roce 1948 v Živanicích; mezolitické sídliště, štípaná kamenná industrie
(porcelanit);

•

poloha „Za baráky“ v Neradu, sběr p. P. Mládek, jaro 2009; novověká keramika;

Nelokalizované nálezy:
•

v zaniklém rybníku mezi Živanicemi a Dědkem; středověké tvrziště; Pozn.: autor ho uvádí
jako „tvrz v rybníku nedaleko vísky“;
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Vyhodnocení území z hlediska archeologické památkové péče
Správní území obce lze z pohledu památkové péče jednoznačně vyhodnotit jako „území
s archeologickými nálezy“ (ÚAN) ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
v platném znění a to ÚAN kategorie ... dle metodiky zpracované v rámci výzkumného úkolu „Státní
archeologický seznam ČR“ č. KZ97PO2OPP001 zadaného Ministerstvem kultury ČR - viz Bečvář, L. Cejpová, M. - Ernée, M. - Knechtová, A. - Krušinová, L. - Sklenářová, Z. - Vachůt, P. - Volfík, P. 2003:
Státní archeologický seznam České republiky. Praha.
Za „území s archeologickými nálezy“ lze přitom považovat prostor, kde již byly jakékoliv
archeologické nálezy movité či nemovité povahy identifikovány a rovněž tak prostor, kde je možné
vzhledem k přírodním podmínkám či dosavadnímu historickému vývoji tyto nálezy s vysokou
pravděpodobností očekávat.
Území s archeologickými nálezy také splňují podmínky pro to, aby mohla být považována za území s
výskytem archeologického dědictví ve smyslu Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy
(revidované) vyhlášené pod č. 99/2000 Sb. m.
Vliv staveb, stavebních úprav, udržovacích prací a terénních úprav na archeologické dědictví
Každá stavební či jiná obdobná činnost, která buď jakkoliv pozměňuje stávající vnější úroveň
terénu (tj. mimo objekty) nebo je obdobným způsobem realizována uvnitř objektů (např. ve sklepích,
ale i v zásypech podlah či kleneb), je spojena s faktickou likvidací archeologických terénních situací
v místě zásahu, což ve svém dopadu znamená též likvidaci vzájemných vztahů mezi těmito terénními
situacemi a zde se nacházejícími archeologickými nálezy movité povahy.
Jakkoliv je v odůvodněných případech možné realizaci těchto činností akceptovat, bude třeba
zajistit odpovídající dokumentaci všech odkrytých archeologických situací a záchranu movitých
archeologických nálezů, a to prostřednictvím záchranného archeologického výzkumu.
Požadavky na ochranu archeologického dědictví v posuzovaném území:
1. vzhledem k prokázané přítomnosti archeologického dědictví v území s archeologickými nálezy ve
vymezeném regionu je nutné, aby v souladu s platnými právními předpisy vlastníci nemovitostí,
respektive stavebníci tuto skutečnost zohlednili a to konkrétně tím, že ještě ve fázi záměru,
nejpozději však ve fázi přípravy projektu zkontaktovali organizaci oprávněnou provádět na tomto
území archeologické výzkumy (viz přiložený seznam), kde jim bude poskytnuta informace, do jaké
míry se jimi zpracovaný záměr či připravovaný projekt dotkne archeologického dědictví a jakým
způsobem lze jeho potencionálně negativní dopad na zmíněné archeologické dědictví
minimalizovat.
2. informace o kulturně historické hodnotě řešeného území, tedy informace o tom, že jde o
„území s archeologickými nálezy“, které zahrnuje nemovité archeologické situace i movité
nálezy indikující pravěké, středověké a novověké osídlení, a jako takové splňuje všechny
podmínky pro to, aby mohlo být považováno za archeologické dědictví ve smyslu mezinárodní
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidované) vyhlášené pod č. 99/2000 Sb.
m., a je rovněž chráněno dle platných právních předpisů, tj. zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších, je nutné zahrnout do textové i grafické části všech
stupňů územně plánovací dokumentace, neboť tento fakt do značné míry limituje využití
daného území.
(korelační tabulka jednotlivých databází - řazeno podle Dbase „Archiv“)
naleziště
před Hadačovým statkem
rybník u Dědku
paleolit
mezolit
mezi Bohdančem a Přeloučí.
mezolit
intravilán obce
1
2
3

„Vyjádření“
pol. č. 2
2
0
pol. č. 2
pol. č. 2
pol. č. 2
pol. č. 2
3
0

1

Archiv
pol. č. / /497/A*
pol. č. / /498/A*
pol. č. / /499/A*
pol. č. / /500/A*
pol. č. / /501/A*
pol. č. / /715/A*

SAS

pol. č. 13-23-25/3

hvězdičkou označené položky jsou lokalizovány pouze na katastr;
lokalizováno pouze do okolí obce;
pouze v sumačním přehledu v rámci textu;
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Naprostá většina památkově chráněných území se vyznačuje extrémní četností a složitostí
archeologických situací. Konsultaci o způsobu minimalizace střetu připravovaného záměru (projektu)
s požadavky na ochranu a záchranu archeologického dědictví je proto třeba směřovat již do fáze
zpracování studie proveditelnosti - jakékoliv prodlení totiž velmi výrazným způsobem zvyšuje riziko
pozdějších časových a finančních ztrát.
Obecně je nutno respektovat skutečnost, že řešené území je územím s archeologickými
nálezy s prokázaným výskytem archeologického dědictví. Na území s archeologickými nálezy je
stavebník povinen dle § 22 a 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu
nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum. Archeologický ústav
AV ČR a oprávněná organizace jsou povinny uzavřít s vlastníkem nemovitosti dohodu o provedení
záchranného archeologického výzkumu v rozsahu nutném pro zajištění ochrany a záchrany
archeologických památek.

g 2.2) Urbanisticko-architektonické hodnoty, pohledové osy, výhledy a krajinné
dominanty a další civilizační hodnoty
Územní plán je často jediným nástrojem ochrany některých hodnot civilizačních, popř. těch,
které v sobě zahrnují spolupůsobení civilizační i přírodní složky. Uvedené hodnoty jsou zčásti
subjektivní a obvykle tak i hůře definovatelné. I díky své „symbiotické“ povaze však mají
nezastupitelné místo v území. V administrativním rámci Živanic se jedná např. o:
•

cestní síť v krajině, vč. značených cyklotras (je navržena cyklostezka v jižní části Živanic);

•

výhled do krajiny jižně od Živanic směrem k nivě řeky Labe;

•

významná solitérní a liniová zeleň s parametry památných stromů v krajině i zastavěném
území;

•

občanské vybavení veřejného charakteru, obslužnost hromadnou dopravou;

•

investice do půdy, hlavní odvodňovací zařízení;

g 2.3) Přírodní a krajinářské hodnoty
Ochrana přírody a krajiny
Do řešeného území zasahuje Přírodní památka č. 721 Labiště pod Opočínkem (mrtvé labské
rameno s významnými rostlinnými a živočišnými společenstvy) včetně ochranného pásma. V obci
Živanice neleží žádná z kategorií zvláště chráněných území přírody (dle zákona 114/92 Sb. ČNR, o
ochraně přírody a krajiny v platném znění) ani žádná z lokalit soustavy NATURA 2000 - ptačí oblast
či evropsky významná lokalita (EVL).
Je nutno respektovat významné krajinné prvky ze zákona (§ 3 písm. b zákona č.114/1992 Sb.)
jsou všechny lesy, rašeliniště, mokřady, vodní toky, údolní nivy a rybníky. V řešeném území jde tedy
především o souvislý pás lesních porostů táhnoucích se až k Černé u Bohdanče a lesní porosty
vyskytují se jižně od osady Nerad, z vodních toků se jedná o potok Bukovku, Živanickou svodnici,
Neratovický potok a dvě vodní plochy ve správním území obce Živanic.
Na části řešeného území je vymezen návrh na Krajinnou památkovou zónu Bohdanečsko.
Jelikož krajinná památková zóna je připravována k vyhlášení a nepodléhá schvalovacímu procesu
v gesci zastupitelstva obce je vymezen v odůvodnění ÚP.
Obecná ochrana přírody a krajiny se týká všech významných krajinných prvků daných ze
zákona a prvků územního systému ekologické stability (viz dále).
Ostatní související hodnoty
•
•
•

stromořadí lip od kostela v Živanicích směrem jihozápadním;
stromořadí lip v centrální části Neradu;
významná solitérní zeleň;
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•
•
•

plochy vymezené v územním plánu jako Plochy přírodní - NP a Plochy smíšené
nezastavěného území - NS (NSpz);
cestní síť v krajině;
urbanistická a krajinářská funkce vodních toků;

•

prvky meliorační soustavy (investice do půdy, hlavní odvodňovací zařízení);

Územní systém ekologické stability
Podle § 4 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, vymezení systému ekologické stability
zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části
krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Ochrana ÚSES je povinností
všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na
kterém se podílejí vlastnící pozemků, obce i stát.
V rámci ZÚR Pk byl vymezen koridor nadmístního významu prvku ÚSES, konkrétně
nadregionální biokoridor NRBK K 72 (řeka Labe) včetně 2km široké ochranné zóny. NRBK K 72 je na
ř.ú. upřesněn, vč. hranice ochranné zóny.
Nadregionální ÚSES
-

-

nadregionální biokoridor NRBK K 72 - do ř.ú. zasahuje na dvou místech, v jižní části - vlastní
tok řeky Labe a svahové pásy lučních společenstev o šířce 15 - 20m , vymezen v celkové šíři
min. 50 m, v severozápadní části na samém okraji ř.ú. část NRBK je vedena v k.ú. Přelovice;
ochranná zóna nadregionálního biokoridoru NRBK K 72 - její upřesněná hranice je
zobrazena v grafické části ÚP v koordinačním výkrese;

Lokální ÚSES
-

Lokální biocentra LBC 25,LBC 26, LBC 27, LBC 28, LBC 28a, LBC 29, LBC 208, LBC 208a;

-

Lokální biokoridory LBK 26, LBK 27, LBK 28, LBK 28a, LBK 29, LBK 30, LBK 31, LBK 32,
LBK 157;

Většina prvků ÚSES existuje a jsou funkční. LBK 27, LBK 28 a LBK 29 jsou jen částečně
funkční. Části přiléhající k zastavěnému území jsou nefunkční a je nutné je založit. Územním plánem
byly prvky ÚSES upřesněny a koordinovány s ÚPD sousedních obcí při zohlednění jejich aktuálního
stavu. Při severní hranici řešeného území s k.ú. Neratov je veden lokální biokoridor LBK 32 spojující
LBC 29 s LBC 28a. Tento lokální biokoridor (LBK 32) nemá v platném ÚP Neratov návaznost. Díky
rozsáhlému zemědělskému areálu zasahujícímu i do k.ú. Neratov není možné trasovat lokální
biokoridor v řešeném území Živanic. Návaznost v k.ú. Neratov dle zpracovaného Generelu ÚSES pro
ORP Pardubice je nutné zkoordinovat LBK 32 s ÚP Živanice v rámci aktualizace ÚP Neratov.
V prostoru mezi LBC 27 a LBK 29 je navržena cyklostezka s označením Z10 větev „B“.
Cyklostezka je navržena na pozemku ve vlastnictví ČR zařazeném dle KN, do ostatní plochy. ÚP
v prostoru mezi LBC 27 a LBK 29 cyklostezku navrhuje v stávající šíři ostatní komunikace. ÚP
respektováním stávající cesty zajišťuje prostupnost krajiny.
ÚSES doplňují tzv. interakční prvky - např. liniové prvky v krajině podél komunikací, polních
cest a vodotečí; jsou územním plánem respektovány a místy nově navrženy další či prodlouženy ty
stávající - viz Hlavní výkres. Nově vymezeny jsou zde interakční prvky především podél polních cest
(vč. nově navržených komunikací) a mezí. Realizace těchto prvků s významnou krajinotvornou funkcí
nevyžaduje vzhledem k jejich parametrům zábory zemědělské půdy a má kromě ekostabilizační
funkce i protierozní účinek.
Prvky ÚSES jsou v případě biocenter vymezeny jako Plochy přírodní - NP (mimo zastavěné
území), biokoridory jsou v ÚP vyznačeny hranicemi formou „překryvné funkce“ k funkcím stávajícím.
Všechny prvky mají zajištěny prostorové parametry. Udržení jejich funkčnosti spočívá především ve
správném způsobu hospodaření (na PUPFL obnova přirozené dřevinné skladby dle stanoviště, na
ZPF obnova květnatých luk v nivách vodotečí, doplnění břehových porostů vodotečí a rozptýlené
zeleně, obnova malých vodních nádrží).
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PŘEHLED PRVKŮ ÚSES V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ
prvek
ÚSES

název

popis

Biokoridor nadregionálního významu řeka Labe - vlastní tok a podél
toku a na svazích pás lučních společenstev o šířce 15 - 20m, bohatý
porost je důležitým hnízdištěm ptactva
NRBK K 72 Polabský luh - Bohdaneč -borová osa v šířce min. 40m
-nivová osa v šířce min. 50m
-vodní osa v šířce min. 40m
Návrh: ochranná zóna upřesněna;

rozlišení

funkční

LBC 25

Neradské

Okraj lesního komplexu se zarůstajícími lučními enklávami;

funkční

LBC 26

U Buňkova

Vzrostlý smíšený les se středně hustým podrostem keřů s různě
hustými bylinami, nachází se na trase LBK 9;

funkční

LBC 27

Nad Jezerem

Remíz s vyšším světlým borem a hustým podrostem keřů, navazuje na
NRBK Labe;

funkční

LBC 28

Nad Čertolinami

Vyšší světlý bor s duby a břízami, poškozený imisemi, středně hustý
keřový podrost;

funkční

LBC 28a

Poustky

Borové smíšené lesy, hustý keřový podrost;

funkční

LBC 29

Na Živanických

Vyšší bor s břízami a středně hustý keřový podrost;

funkční

LBC 208

Labe pod Opočínkem

Zachovalý mokřad starého labského meandru vzniklý při oddělení od
hlavního toku při regulaci Labe okolo roku 1920. Kolem hladiny lužní
porost a řídký keřovitý podrost;

funkční

Živanické jezero

Bývalé labské rameno po regulaci toku Labe okolo roku 1920 - jen
mělká terénní deprese s lužním porostem, vlhkými loukami a rákosem.
Menší vodní plocha ve středu mokřadu, zbytek zbahnělá lužní
stanoviště;

funkční

LBK 26

Smíšený les se středně hustým podrostem keřů s různě hustými
bylinami, prochází od hranice ORP k LBC 26;
Návrh: doplnění zeleně;

funkční

LBK 27

Částečně smíšený les se středně hustým podrostem keřů s různě
hustými bylinami a část orná půda;
Návrh: doplnění zeleně a založit výsadbou;

částečně
funkční

LBK 28

Probíhá od jižní hranice ř.ú. podél Živanické svodnice do LBC 27.
Návrh: doplnění břehových porostů;

částečně
funkční

LBK 29

Probíhá od LBC 27 podél odvodňovacího kanálu k potoku Bukovka.
Návrh: doplnění břehových porostů;

částečně
funkční

LBK 30

Prochází od LBC 28 podél potoka Bukovka do NRBK K 72.
Návrh: doplnění břehových porostů;

funkční

LBK 31

Navazuje na sousední systém ÚSES, kolem zástavby prochází
vydlážděným korytem smíšenými a borovými podrosty přes LBC 208a k
LBC 28;

funkční

LBK 32

Prochází podál Neratovického potoka, od LBC 29 Na Živanických,
podél ZD k LBC 28a;

funkční

LBK 33

Prochází od Opatovického kanálu podál Neratovického potoka přes
sídlo Nerad k LBC 29;

funkční

LBK 157

Spojuje LBK 30 s LBC v Černé u Bohdanče;

funkční

LBC 208a
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Zemědělský půdní fond a Pozemky určené k plnění funkcí lesa
Viz kap. h.1) a h.2) Odůvodnění ÚP.

g 2.4) Vodní toky a plochy, vodní zdroje
Vodní toky a plochy
Hydrologicky spadá západní část řešeného území do povodí Neratovského potoka (č.h.p. 103-04-058), východní část do povodí Labe (č.h.p. 1-03-04-045). Živanicemi protéká množství menších
vodotečí, často charakteru odvodňovacích příkopů. Jedná se zejména o částečně zatrubněný,
v budoucnu částečně revitalizovaný potok Bukovka - Cincibuška (bez č.h.p.), severně nad osadou
Nerad Neratovický potok, dále Živanický potok a tzv. Živanická svodnice. V jižní části Živanic se
nachází vodní plocha, slepé rameno Labe, Živanické jezero. Další vodní plocha je situována v jižní
části zastavěného území.
Záplavové území, protipovodňová ochrana a návrhy opatření na tocích
Tok Labe je zařazen do říční sítě s vyhlášeným záplavovým územím a aktivní zónou.
V grafické části je vymezena hranice stoleté vody (Q100) a aktivní zóna pro Q100. Záplavové území
bylo stanoveno Krajským úřadem Pardubického kraje, Odborem životního prostředí a zemědělství,
jako příslušným vodoprávním úřadem podle ustanovení § 107 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) č.j. KrÚ
16751/2006/OŽPZ ze dne 4.10.2006.
Územním plánem nejsou do ohroženého území umisťovány nové zastavitelné plochy, mimo
části lokality Z5, která je navržena pro sport a rekreaci. Stavby budou navrženy mimo záplavové
území, část v záplavovém území bude využívána k pobytu a rekreaci. Zástavba v těchto plochách
bude řešena v souladu s podmínkami stanovenými příslušným vodohospodářským orgánem.
Živanice podle koncepce protipovodňové ochrany, zpracované fy Hydroprojekt, spadají mezi
obce ohrožené zvláštními povodněmi. Živanice a osada Dědek jsou ohroženy vodní nádrží Rozhrna
na Rozhrnském potoce, ČHP 1-03-04-045.
K posílení retenční schopnosti území a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany by měla
významně přispět i revitalizace vodního toku Bukovka a její nivy (ř.km 2,460 - 3,047). Projekt
revitalizace Bukovky a její nivy počítá s nahrazením stávajícího koryta korytem přírodně blízkým,
zasypáním upraveného koryta, doplněním toku tůněmi, osázením potoční nivy dřevinami a
s přeložkou plynu.
Při návrzích úprav toků a zařízení na nich je (po konzultaci se správcem toku) třeba přiměřeně
respektovat jak stávající břehové porosty, tak i působení charakteru koryt vodotečí coby krajinotvorný
prvek. Při zástavbě území je nutno dbát na to, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území
byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní, tzn. aby nedocházelo ke zhoršení odtokových
poměrů v tocích.
Podle ustanovení § 49 vodního zákona správci vodních toků mj. mohou při výkonu správy
vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků, užívat
pozemků sousedících s korytem vodního toku (u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6m od
břehové čáry).
Meliorace
Meliorace (investice do půdy) jsou provedeny na plochách orné půdy, zejména v SZ části
severně od Neradu a v nivě řeky Labe. V ÚP jsou zohledněny (viz Výkres předpokládaných záborů
ZPF).
Ochranná pásma vodních zdrojů
Na správním území obce Živanice se nacházejí 2 pozorovací vrty vč. ochranného pásma (viz
kap. g 3.2).
Řešené území je zahrnuto do tzv. zranitelných oblastí vymezených Nařízením vlády č.
103/2003 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv,
střídání plodin a provádění protierozních opatřeních v těchto oblastech od roku 2003.
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g 3) KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
g 3.1) Doprava
SOUČASNÝ STAV
Řešené území je obsluhováno pouze silniční dopravou.
Vlastní Živanice jsou v celé ose východ - západ dopravně obslouženy silnicí II/333 spojující
obec s městem Lázně Bohdaneč (SV 3km) a s městem Přelouč (JZ 8km). Osada Nerad i Dědek jsou
dopravně obslouženy pouze místní komunikací.
Silniční doprava
Silniční doprava má pro dostupnost a obsluhu řešeného území rozhodující úlohu. Přes řešené
území není vedena žádná silnice I. třídy, Živanicemi prochází následující silnice:
Silnice II. třídy
II/333

Hradec Králové (Kukleny) - Přelouč

Silnice II/333 je v majetku a správě Pardubického kraje. Další komunikace v území jsou
místní, resp. účelové.
Intenzity silniční dopravy
Intenzity silniční dopravy jsou jedním z primárních vstupních údajů při posuzování a
navrhování silniční sítě či jejích úseků. Sčítání dopravy je cyklicky prováděno Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR pravidelně jednou za pět let. Zahrnuje dálnice, všechny silnice I. a II. třídy a vybrané silnice
III. třídy a místních komunikací. Veškeré údaje jsou uváděny ve skutečných vozidlech za 24 hodin v
obou směrech a představují celoroční průměr.
V řešeném území se nachází sčítací úsek č. 5-2710 na silnici II/333 (Hradec Králové Přelouč). Silnice je středně dopravně zatížena.
Tabulka intenzit provozu - rok 2005
Celoroční průměrná intenzita (počet vozidel v dané kategorii za 24 h)
Číslo
silnice
II/333

Úsek
5-2720

Vymezení úseku
Zaúst. II/323 směr Břehy - Lázně Bohdaneč

T

O

M

S

2270

3047

21

5338

Legenda:
T - těžká motorová vozidla a přívěsy (zvláště sčítány přívěsy, v r. 2010 již sčítány přívěsy jako součást TMV)
O - osobní a dodávkové automobily
M - jednostopá motorová vozidla
S - součet všech motorových vozidel a přívěsů

Tabulka intenzit provozu - rok 2010
Celoroční průměrná intenzita (počet vozidel v dané kategorii za 24 h)
Číslo
silnice
II/333

Úsek
5-2720

Vymezení úseku
Zaúst. II/323 směr Břehy - Lázně Bohdaneč

TV

O

M

SV

693

3077

70

3840

Legenda:
TV - těžká motorová vozidla celkem (v r. 2010 sčítány přívěsy jako součást TMV)
O - osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy
M - jednostopá motorová vozidla
SV- všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel)
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Výsledky z r. 2010 naznačují pokles intenzit těžkých motorových vozidel - pokles o 30 % (zde
však mohlo dojít ke zkreslení díky odlišné metodice obou sčítání v klasifikaci návěsů).
Místní komunikace
Pro místní dopravu jsou v zájmovém území vzhledem k poloze zástavby využívány kromě
silnice II. třídy i navazující místní komunikace.
V okrajových částech jednotlivých místních částí mají komunikace charakter cest se
zpevněným nebo nezpevněným povrchem bez chodníků v šířce kolem 2,5 - 3m, vycházející z
terénních podmínek a fixované zástavbou. Kvalita krytů vozovek je rozdílná, od živičných, popř.
dlážděných, po nezpevněné cesty. Síť místních komunikací doplňuje několik bývalých i současných
polních cest.
Kategorizace silnic a funkční třídy
Dle "Kategorizace silniční a dálniční sítě do roku 2030 v ČR“ (zpracovatel Ředitelství silnic a
dálnic ČR, červen 2000) jsou pro silnice v řešeném území stanoveny následující kategorie:
silnice II/333

S 7,5/60

Kategorie místních komunikací jsou v závislosti na funkční skupině určeny ČSN 73 6110
Projektování místních komunikací. Šířkové uspořádání dle ČSN je u některých místních obslužných
komunikací nedostačující, je však dostačující provozu po nich uskutečňovanému.
Funkční skupina stávající silnice II/333 je dle ČSN 73 6110 ve skupině C a místní komunikace
mají funkční skupinu C3 až D1.
Doprava v klidu
Parkování vozidel je uskutečňováno na soukromých pozemcích a v profilu místních
komunikací. Veřejná mimouliční parkoviště se v obci nacházejí u OÚ, před zemědělským areálem,
vyvařovnou „U Jirsů“ u silnice II/333 a u prodejny zahradnictví. Garážovací stání jsou reprezentována
pouze garážemi na vlastním pozemku.
Dostatečné plochy pro parkování a odstavování osobních vozidel je nutno dimenzovat u všech
potenciálních cílů dopravy, tj. u obytných staveb, výrobních a administrativních zařízení, škol a
zařízení občanské vybavenosti. Potřeba parkovacích a odstavných stání se stanoví výpočtem dle
ČSN 736110.
Železniční doprava
Řešeným územím nevede železnice, nejbližší železniční zastávka pro osobní dopravu se
nachází v obci Valy u Přelouče (JZ 8km). Stanice leží na trati č. 010 Česká Třebová - Pardubice Praha.
Pěší doprava
Chodníky jsou v obci realizovány převážně v jejím centru při průtahu silnice III/333.
Řešeným územím nejsou vedeny značené turistické trasy.
Cyklistická doprava, cykloturistika
Řešeným územím prochází značená cyklotrasa:
č.4041 Lázně Bohdaneč - Černá u Bohdanče - Mělice - Bezděkov - Jezbořice o délce cca
22km. Informační tabule cyklodopravy se nachází u vjezdu do obce ze směru od
Lázní Bohdaneč.
Obec Živanice je propojena se sousedním městem Lázněmi Bohdaneč cyklostezkou, vedenou
mimo silnici II/333. Cyklotrasa v obci je vedena podél silnice II/333.
Veřejná hromadná doprava osob
Hromadnou přepravu osob na řešeném území zajišťují v dostatečné míře autobusy
Integrované regionální dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje. Dále je obec napojena na
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MHD Pardubic linkou č.18 (trasa Mikulovice - Pardubice - Živanice a zpět). V obci má dvě zastávky:
Živanice, Živanice - Dědek. V pracovní dny cca 4 spoje.
Letecká doprava a jiné druhy dopravy
Přímo na řešeném území se nenachází žádný objekt či zájmový pozemní prostor letecké
dopravy. Do jihovýchodní části řešeného území zasahuje ochranné pásmo letiště Pardubice.
Vodní doprava není v zájmovém území provozována.
Ochranná pásma
Silnice
Problematiku silničního ochranného pásma upravuje Zákon č.13/1997 o pozemních
komunikacích. Silniční ochranná pásma slouží k ochraně silnice a provozu na ní mimo souvisle
zastavěné území obcí. Je v nich zakázána nebo omezena stavební činnost, která by mohla ohrozit
vlastní komunikaci nebo provoz na ní. Výjimky uděluje v odůvodněných případech příslušný silniční
správní orgán. Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami
vedenými do výšky 50m a ve vzdálenosti:
silnice II. a III. třídy ....... 15m od osy vozovky
Letecká doprava
Do JV části řešeného území zasahuje ochranné pásmo letiště Pardubice.

Všechna uvedená OP týkající se ř.ú. územní plán respektuje.
NÁVRH
Silniční doprava
Na silnici II. třídy v obci se doporučuje pouze údržba krytu a zajištění odtoku srážkové vody
z vozovky.
Pro jednotlivé navržené rozvojové lokality budou eventuálně zřízeny, resp. prodlouženy místní
komunikace, které naváží na stávající dopravní systém. Způsob napojení je nutno řešit v souvislosti se
způsobem zástavby jednotlivých, zejména rozsáhlejších lokalit zástavby. Vedení komunikací uvnitř
zastavovaných lokalit bude odvislé od konkrétního zastavovacího plánu a provedené parcelace.
Místní komunikace v rámci jednotlivých rozvojových lokalit budou předmětem řešení navazujících
dokumentací.
Při konkrétním návrhu parcelace pozemků je bezpodmínečně nutno nejdříve stanovit
dostatečný veřejný prostor pro vedení komunikací, chodníků a inženýrských sítí. Šířka tohoto
veřejného pozemku by neměla klesnout pod 9m mezi oploceními. Při návrhu je též nutno respektovat
požadavky na plochy k vyvinutí křižovatek (napojení) a potřebných rozhledových polí v křižovatkách.
Podcenění tohoto problému má mnohdy za důsledek zpětný odkup pozemků od nových majitelů.
Ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině
těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace šířky nejméně 2,5m a končící nejdále 50m od
stavby. Dopravní připojení staveb musí splňovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování a
přístup požární techniky. Při navrhování a realizaci všech dopravních staveb je nutno dodržet
požadované parametry a ustanovení příslušných platných ČSN a souvisejících předpisů.
Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující
pozemek bytového domu, je 12m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 10,5m.
Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek
rodinného domu, je 8m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5m.
V ÚP je s funkcí Plochy dopravní infrastruktury - silniční - DS navržena cyklostezka (Z10 větev A,B).
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V rámci rozvojových lokalit (zastavitelných ploch) budou umisťovány i další komunikace pro
vnitřní obsluhu území, a to v souladu s příslušnými předpisy a normami dle daného účelu, resp.
prodlouženy místní komunikace, které naváží na stávající dopravní systém. Způsob napojení je nutno
řešit v souvislosti se způsobem zástavby jednotlivých lokalit (zejména těch rozsáhlejších). Vedení
místních komunikací uvnitř lokalit bude odvislé od konkrétního zastavovacího plánu a provedené
parcelace a bude předmětem řešení navazujících dokumentací.
Lokalita Z1 bude napojena na silnici II. třídy. V této největší zastavitelné ploše je nutné
navrhnout vnitřní komunikační systém, který propojí Živanice a Nerad na výše zmiňovanou silnici
II/333. Toto bude navrženo v urbanistické studii, kterou ÚP požaduje zpracovat před rozhodováním
v daném území. Územní studie bude závazná pro navazující dokumentace a pro rozhodování
v řešeném území.
Budou respektovány stávající a navržené Plochy dopravní infrastruktury - silniční - DS a jejich
ochranná pásma a Plochy veřejných prostranství - PV.
Doprava v klidu
Parkování vozidel bude i nadále uskutečňováno na soukromých pozemcích a v profilu
místních komunikací.
Územním plánem není nově samostatně navrženo žádné parkoviště, tato funkce je však
přípustná v rámci jiných vhodných ploch - stabilizovaných i navržených (Z5, Z6).
Parkování pro potřeby návrhových obytných lokalit (Plochy bydlení - v rodinných domech venkovské - BV) bude řešeno uvnitř těchto zastavitelných a přestavbových ploch.
Pěší doprava
Doplnění chodníků je možné podle potřeby obyvatel.
Cyklistická doprava, cykloturistika
V ÚP je navržena cyklostezka spojující jižní část obce Živanice s obcí Mělice mimo silniční síť.
Cyklostezka je navržena na samostatném tělese ve dvou trasách (Z10 - trasa A, B). Trasy ze
zastavitelné části obce vedou dvěma směry (jižním - větev A a jihozápadním - větev B) a spojí se
v jižní části obce nedaleko slepého ramene řeky Labe.
V zastavěném území je po stávající komunikaci navržena cyklotrasa spojující navrhovanou
cyklostezku, uvedenou viz výše, a stávající cyklostezku podél silnice II/333. Cyklotrasa vede přes
náves s napojením u stávající prodejny zahradnictví u silnice II/333.
Veřejná hromadná doprava osob
V ÚP jsou zastávky hromadné dopravy respektovány a vzhledem k existenci zastavovacích
pruhů u nich nejsou navrhovány podstatnější úpravy.
Vlivy na životní prostředí
Hluková zátěž z dopravy na pozemních komunikacích se stanoví dle nařízení vlády č.
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dle uvedeného nařízení jsou
stanoveny limitní hodnoty hluku pro jednotlivé druhy chráněného venkovního prostoru.
Obcí prochází silnice II. třídy. Doprava na průtahu silnice II/333 je hlavním znečišťovatelem
ovzduší. ÚP navrhuje napojení na silnici II. třídy pouze lokalitu Z1. V rámci územní studie, která bude
pořízena pro danou lokalitu, je žádoucí stavby pro bydlení vymezit do vzdálenějších míst od silnice
II/333.
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g 3.2) Zásobování vodou
SOUČASNÝ STAV
Vlastní Živanice a osady Nerad a Dědek jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového
vodovodu Pardubice. Voda je přiváděna do obce vodovodním řadem DN 150 ze směru od Černé u
Bohdanče, do Neradu od Živanic a do osady Dědek z Lázní Bohdaneč. V celé obci je vybudovaná
rozvodná vodovodní síť DN 100 kromě řadu podél jižní strany silnice II/333, který je DN 200. Síť je
tlakově ovládána hlavními vodojemy skupinového vodovodu Pardubice (Mikulovice a Kunětická hora).
3
VDJ Kunětická hora (15 000m , kóty 277-272 m n. m.). Maximální tlak v síti obce je 0,6 - 0,63 MPa,
provozní tlak je 0,4 - 0,45 MPa. V Neradu je vybudována vodovodní síť rozvodných zásobních řadů
DN 100. V osadě Dědek je vodovodní rozvod zásobním řadem DN 100.
Vodovodní síť a tlak v ř.ú. jsou vyhovující, pitná voda dodávaná skupinovým vodovodem
splňuje požadavky ČSN 757111. Provozovatelem vodovodu je VAK Pardubice a.s.
Pozorovací vrty
Na správním území obce Živanice se nacházejí 2 pozorovací vrty vč. ochranného pásma.
VP 0332 Živanice, hydrogeologický rajón č.114, kategorie B (objekty doplňující informace o
režimu dílčích hydrologických struktur). VP 0333 Živanice - Nerad, hydrogeologický rajón č.114,
kategorie A2 (objekty tvořící jádro pozorovací sítě).
Ochranná pásma
Ochranná pásma vodovodní a kanalizační sítě
K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se dle
zákona č. 274/2001 Sb., ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), HLAVA VI Ochrana vodovodních
řadů a kanalizačních stok, § 23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok, odstavec 3,
jsou ochranná pásma vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo
kanalizační stoky na každou stranu, a to:
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně.....1,5m
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500mm..... 2,5m
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200mm, jejichž dno je uloženo
v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od
vnějšího líce zvyšují o 1,0m.
Výjimku z ochranného pásma může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad.
V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze provádět některé činnosti
jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele (pokud tak
vyplývá z provozní smlouvy. Jedná se zejména o následující činnosti:
a)

b)
c)
d)

provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či
provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce
nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování;
vysazovat trvalé porosty;
provádět skládky jakéhokoliv odpadu;
provádět terénní úpravy;

Ochranná pásma pozorovacích vrtů
Ochranné pásmo pozorovacích vrtů je 500 m.
Nouzové zásobení obyvatelstva pitnou vodou
Vodovod Živanice je zásoben pouze z jednoho zdroje, proto budou obyvatelé obce při jeho
výpadku nebo vyřazení celého vodovodu z provozu zásobováni náhradním způsobem. Pitnou vodu je
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nutné dovážet v cisternách nebo jako balenou. Ve stávajících lokálních studních je voda pouze
užitková.
Bilanční nárok:
908 ob. x 15 l/ob./den
nárok na zdroj

=
=

13,62 m³/den
0,15 l/s

Zásobování požární vodou
Zásobování požární vodou ve vlastních Živanicích a v osadách Nerad a Dědek bude zajištěno
požárními hydranty z místního vodovodu. Pro požární účely lze využít i rybník v jižní části ř.ú.
Pro uvažovanou výstavbu v rámci rozvojových lokalit bude zajištěn dostatečný zdroj požární
vody podle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - zásobování vodou a ČSN 75 2411 Zdroje
požární vody a příjezdové komunikace pro požární vozidla podle ČSN 73 0802, resp. ČSN 73 0804.
NÁVRH
Současná vodovodní síť se v Živanicích nebude koncepčně měnit, jednotlivé nové objekty
budou vodofikovány ze stávajícího systému. Pro navrhované lokality bude vodovodní síť doplněna
novými řady a přípojkami.
Kvalita dodávané vody po hygienickém zabezpečení bude odpovídat požadavkům vyhlášky č.
252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.

g 3.3) Kanalizace a čištění odpadních vod
SOUČASNÝ STAV
V k.ú. Živanice a Neradu a je zrealizována jednotná kanalizace. Odpadní vody jsou svedeny
do čerpací stanice v Živanicích a výtlakem odpadních vod odvedeny a zaústěny do kanalizační sítě
obce Lázně Bohdaneč. Po přebudování ČOV Lázně Bohdaneč na čerpací stanici budou odpadní vody
ze Živanic likvidovány na ČOV v Pardubicích - Semtíně.
V obci byla provedena rekolaudace dešťové kanalizace na kanalizaci jednotnou s tím, že
splaškové odpadní vody a ředěné dešťové vody budou přivedeny do ČS-Živanice. Pro malou část
obce při jižním okraji je vybudována nová tlaková splašková kanalizace.
Čerpací stanice - Živanice je podzemní na stávající kanalizaci DN1000 v jihovýchodní části
Živanic. Přebytečné dešťové vody přepadají do zbylé části kanalizace DN1000, která je odlehčovací
stokou se stávajícím zaústěním do Živanického potoka pod mlýnem.
Výtlak odpadních vod z ČS-Živanice DN 150 (v dimenzi PE D140) je z velké části mezi
Živanicemi a Lázněmi Bohdaneč veden v kraji cyklostezky.
Z Neradu jsou splaškové vody napojeny do kanalizačního systému Živanic. Jedná se o
kombinaci převážně gravitační kanalizace s čerpací stanicí a výtlakem odpadních vod a malé části
kanalizace tlakové.
Tlaková kanalizace je řešena s použitím čerpací technologie tak, že splaškové vody jsou
z nemovitosti kanalizační přípojkou gravitačně svedeny do čerpací šachty. Odtud jsou odpadní vody
čerpány přes tlakové řady do navrhované gravitační kanalizace.
V osadě Dědek je tlaková kanalizace řešena s použitím čerpací technologie tak, že splaškové
vody jsou z nemovitosti kanalizační přípojkou gravitačně svedeny do čerpací šachty. Odtud jsou
odpadní vody čerpány přes podružné řady do řadů hlavních větevné tlakové splaškové kanalizace a
do výtlačného řadu, který vede z čerpací stanice odpadních vod v Živanicích do kanalizační sítě v
Lázních Bohdaneč.
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Kapacity:
Živanice
Rekolaudace kanalizace na jednotnou (DN300-1000)
(z toho výměna potrubí DN300, DN600)
Čerpací stanice
Výtlak odpadních vod -V1 (PE 140)
Tlaková kanalizace (PE D40 - D63)
TK - přípojky NN
TK - rozvod NN po obci

4 525 m
114,6 m
Q=8,1l/s
2 660 m
522 m
8,8kW, 8,6kW
770 m

Nerad
Gravitační kanalizace (DN300, DN400)
Čerpací stanice
Výtlak odpadních vod -V2 (PE D90)
Tlaková kanalizace (PE D40 - D90)
TK - přípojky NN
TK - rozvod NN po obci

1 082 m
Q=3,5 l/s
483 m
538 m
13,6kW
1000 m

Ochranná pásma
Ochranná pásma kanalizace
K bezprostřední ochraně kanalizačních stok před poškozením se dle zákona č. 274/2001 Sb.
v platném znění (Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu) vymezují ochranná
pásma kanalizačních stok. Jejich vymezení i rozsah povolených činností je shodný pro kanalizaci i
vodovod (viz výše).
NÁVRH
Vzhledem ke skutečnosti, že odkanalizování bylo v Živanicích nedávno vyřešeno, počítá se do
budoucna pouze s napojováním zástavby v rámci rozvojových lokalit. Změna koncepce
odkanalizování se nepředpokládá.
Kapacita stavby počítá s budoucím napojením obce Přelovice a Neratova do kanalizačního
systému Živanice (do Neradu a Dědka).
Zákres kanalizačních stok je nutno chápat jako schematické vyjádření koncepce zneškodnění
odpadních vod, bez vztahu k jednotlivým pozemkovým parcelám. V rámci koncepčního řešení tak
nejsou vyloučeny změny tras jednotlivých stávajících vedení a realizace tras nových (konkretizace tras
jednotlivých stok není součástí koncepce zneškodnění odpadních vod).

g 3.4) Zásobování elektrickou energií
SOUČASNÝ STAV
Provozovatelem elektrické sítě v řešeném území je ČEPS, a.s., rozvod el. energie zajišťuje
v řešeném území ČEZ Distribuce a.s. Zájmovým územím západně prochází vrchní vedení VVN 110kV
č. 932 a 933. Prochází směrem sever - jih souběžně s linkou 35 kV (VN 815). Toto vedení nemá pro
napájení daného území bezprostřední význam.
Způsob napájení - primérní rozvod VN 35 kV
Obec je napájena elektrickou energií vrchním primérním rozvodným systémem VN 35 kV č.
815.
Primérní rozvod
Obec je napájena z primérní 35 kV linky VN č. 815. Z ní jsou vedeny odbočky, které zásobují
šest TS v řešeném území.
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Transformace VN/NN
K transformaci VN/NN slouží v obci celkem pět transformačních stanic (TS č. PA 0422, č. PA
1027 a č. PA 0673 v Živanicích, TS č. PA 0972 a č. PA 0348 v Neradu a TS č. PA 0055 v Dědku), pro
zásobování zemědělského areálu v Živanicích slouží samostatná průmyslová TS 339.
Sekunderní rozvod NN 1kV
Sekunderní rozvod je proveden normalizovanou napěťovou soustavou 3+PEN, 400/230 V,
AC, TN-C. Výhledově je žádoucí kabelizace zemním kabelem AYKY x240+120mm2.
NÁVRH
Vzhledem k dostatečné kapacitě nebude v ÚP navrhována změna koncepce v tomto
segmentu technické infrastruktury. Požadovaný výkon pro rozvojové plochy zajistit stávajícím vrchním
a kabelovým primérním vedením o napětí 35 kV ze stávajících trafostanic. Stávající vrchní rozvodná
síť bude podle možností a požadavků na výkon posílena (v případě potřeby bude v lokalitě Z1
realizována nová trafostanice).
Všechny akce týkající se elektrických rozvodů budou konzultovány s příslušným technickým
odborem ČEZ Distribuce, a.s.
Ochranná pásma
Je nutno respektovat ochranná pásma elektrických vedení (dle zákona č. 458/2000 Sb.).
Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního
vodiče vedení na obě jeho strany:
Pro zařízení vybudovaná před 1. 1. 2000 po 1. 1. 1995 platí ochranná pásma:
Vrchní primerní vedení do 35 kV - 7 m od krajních vodičů (ochranné pásmo je vymezeno po
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení).
Vrchní primerní vedení do 110 kV - 12 m od krajních vodičů.
Vrchní primerní vedení do 220 kV - 15 m od krajních vodičů.
Vrchní primerní vedení do 400 kV - 20 m od krajních vodičů.
Trafostanice VN/NN do 35 kV - stožárová - jako vrchní vedení do 35 kV.
Trafostanice VN/NN do 35 kV - zděná - 20 m od obvodové zdi.
Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) - 1 m na každou stranu od krajního kabelu.

Pro zařízení vybudovaná před 1. 1. 1995 platí ochranná pásma:
Vrchní primerní vedení do 35 kV - 10 m od krajních vodičů (ochranné pásmo je vymezeno po
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení).
Vrchní primerní vedení do 110 kV - 15 m od krajních vodičů.
Vrchní primerní vedení do 220 kV - 20 m od krajních vodičů.
Vrchní primerní vedení do 400 kV - 25 m od krajních vodičů.
Trafostanice VN/NN do 35 kV - stožárová - jako vrchní vedení do 35 kV.
Trafostanice VN/NN do 35 kV - zděná - 30 m od obvodové zdi.
Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) - 1 m na každou stranu od krajního kabelu.
Pro zařízení vybudovaná po 1. 1. 2000 platí ochranná pásma:
U napětí nad 1 kV do 35 kV včetně: - vodiče bez izolace - 7 m od krajního vodiče na obě strany;
- vodiče se základní izolací - 2 m;
- závěsná kabelová vedení - 1 m;
U napětí nad 35 kV do 110 kV včetně - vodiče bez izolace - 12 m;
- vodiče se základní izolací - 5 m;
U napětí nad 110 kV do 220 kV včetně - 15 m;
U napětí nad 220 kV do 400 kV včetně - 20 m;
U napětí nad 400 kV - 30 m;
U závěsného kabelového vedení 110 kV - 2 m;
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U zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence -1 m;
Podzemní vedení všech druhů do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací
techniky - ochranné pásmo 1 m po obou stranách, nad 110 kV ochranné pásmo 3 m po obou
stranách.
Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti. U venkovních elektrických stanic a stanic s napětím větším než 52 kV v budovách
- 20 m od oplocení či vnějšího límce obvodového zdiva;
U stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem do 52 kV - 7 m od
vnější hrany půdorysu ve všech směrech;
U kompaktních a zděných elektrických stanic do 52 kV - 2 m od vnějšího pláště;
U vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění;
OP výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m
kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva;

g 3.5) Telekomunikace a radiokomunikace
SOUČASNÝ STAV
Telekomunikační sítě jsou kabelizovány, všechny účastnické stanice jsou připojeny na
telefonní obvod Pardubice, síť provozuje Telefónica O2 Czech Republic.
Dálkový optický kabel je veden uvnitř podél severní a východní hranice řešeného území.
Severně od zastavěného území části Nerad se nachází komunikační zařízení (stožár mobilního
operátoru).
Řešeným územím neprocházejí trasy radioreléových spojů.
NÁVRH
Nové bytové a podnikatelské stanice budou napojeny na stávající síťové rozvaděče SR.
Pokud reserva v síťovém rozvaděči bude vyčerpána, bude nutno požádat provozovatele sítě o místní
úpravu rozvodů.
Ochranná pásma
Ochranné pásmo telekomunikačního kabelového podzemního vedení je 1,5m na každou
stranu od krajního kabelu. Celé řešené se nachází v ochranném pásmu letištního radiolokačního
prostředku.
K ochraně stávajících telekomunikačních vedení a zařízení je nutno před jakoukoliv stavební
činností si vyžádat stanovisko technické dokumentace Telefónica O2, a.s. Při navrhování tras
inženýrských sítí bude respektována norma ČSN 736005 “Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení“. Je nutné respektovat ochranné. Je nutno respektovat stávající radiokomunikační a
telekomunikačních zařízení, vedení a příslušná ochranná pásma, včetně tras radiových směrových
(radioreléových) spojů.

g 3.6) Zásobování plynem a teplem
SOUČASNÝ STAV
Obec Živanice je plynofikována STL plynovodem z VTL RS Živanice. VTL RS 700/2/1
Živanice je využita z cca 40%. Východně řešeným územím je veden VTL plynovod (DN 100mm, PN
40 Barchov - Dříteč) včetně svého ochranného a bezpečnostního pásma. Do obce nezasahuje žádné
vedení VVTL plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma.
3

Celkový odběr v r. 2011 v kategorii DOM - 260 odběratelů - cca 464.000 m /rok.
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3

Celkový odběr v r. 2011 v kategorii MO - 10 odběratelů - cca 53.000 m /rok.
Kapacita páteřních řadů plynovodní sítě je dimenzována pro pokrytí stávajících i plánovaných
budoucích odběrů. Její provozovatel v současnosti neplánuje žádné zásadnější investice v řešeném
území.
NÁVRH
V případě zastavění navržených zastavitelných ploch v Živanicích bude STL plynovodní síť
v obci doplněna dalšími přípojkami.
Ochranná a bezpečnostní pásma
Na plynárenská zařízení se vztahují podle zákonů č. 458/2000 Sb., č. 670/2004 Sb. ochranná
a bezpečnostní pásma.
Ochranná pásma (OP) plynovodů
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v
zastavěném území obce, 1m na obě strany od půdorysu,
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4m na obě strany od půdorysu
c) u technologických objektů 4m na všechny strany od půdorysu
Kolem plynové regulační stanice VTL/STL je stanoveno ochranné pásmo protikorozní
katodové ochrany plynovodu o poloměru 100 m.
Bezpečnostní pásma (BP)
Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií
plynových zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Bezpečnostním pásmem se pro účely
tohoto zákona rozumí prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynového zařízení
měřeno kolmo na jeho obrys. Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k
ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, lze zřizovat stavby v bezpečnostním pásmu pouze s
předchozím písemným souhlasem fyzické či právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného
plynového zařízení.
Rozsah bezpečnostních pásem u vysokotlakého plynovodu DN 100 je 15 m na každou stranu
od vnějšího okraje potrubí.
Umisťování staveb v bezpečnostním pásmu VTL plynárenského zařízení lze provádět pouze s
písemným souhlasem provozovatele plynárenského zařízení.

g 3.7) Nakládání s odpady
SOUČASNÝ STAV
SOP Přelouč a.s. zajišťuje obci pravidelný svoz komunálního odpadu (1 × za 14 dní), skla,
dvakrát ročně velkoobjemového a nebezpečného odpadu. V rámci separovaného sběru odpadu jsou
v obci rozmístěny pouze kontejnery na plasty, papír, sklo, tetrapack. Svoz separovaného odpadu
(vyjma skla) zajišťuje firma FLOR Sezemice 1 × za měsíc. Na dvoře obecního úřadu funguje sběrný
dvůr pro likvidaci bio odpadu. Řízená skládka komunálního odpadu v obci není.
NÁVRH
Není navrhována podstatnější změna koncepce nakládání s odpady v obci. I nadále se budou
separovat různé druhy odpadů. Umístění sběrných míst (vč. separovaného odpadu) bude umožněno
v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.
V obci nebude založena žádná skládka. Veškeré případné existující i v budoucnu vzniklé tzv.
černé skládky budou sanovány.
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Všechny existující i případné v budoucnu vzniklé tzv. černé skládky budou sanovány
s ohledem na ochranu složek životního prostředí (především ochranu vod) v souladu se zásadami,
stanovenými zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.
Je důležité též sledovat všechny producenty průmyslových odpadů, zda s nimi nakládají dle
zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

g 3.8) Životní prostředí, ekologické zátěže
Hlavním znečišťovatelem ovzduší v obci je doprava na průtahu silnice II. třídy. Automobilová
doprava znečišťuje ovzduší zejména oxidy dusíku a aromatickými uhlovodíky, zároveň je i
významným zdrojem prašnosti (vč. sekundární), hlukového zatížení a nežádoucích vibrací, což platí
v nejvyšší míře o nákladní dopravě. Splachy znečištěných vod z komunikací se rovněž podílí na
zhoršování kvality zejména povrchových vod.
Na řešeném území není evidován žádný zdroj znečištění ovzduší.
Objekty živočišné výroby v areálu zemědělského podniku mají vypočtené pásmo hygienické
ochrany areálu zemědělské výroby, které bylo stanoveno rozhodnutím správního orgánu. Z tohoto
důvodu je toto OP limitem vyplývajícím ze správního rozhodnutí při stanovování koncepce nového
územního plánu pro předcházení ovlivňování vzájemně neslučitelných funkcí. V okolí areálu může
docházet zejména k ovlivňování zápachem, ev. hlukem. Územní plán zastavitelnou plochu Z1
navrhuje do min. vzdálenosti 50m od hranice zemědělského areálu, oddělenou lokalitou Z8 navrženou
jako plocha zeleně - ochranné a izolační - ZO. Šířka zeleně je podstatně širší než stanovené ochranné
pásmo areálu.
Odvoz a likvidaci komunálního odpadu i separovaného odpadu viz kap.g 3.7.
V řešeném území není evidována žádná ekologická zátěž. V minulosti se na území
nenacházela žádná nekontrolovaná skládka.
V řešeném území se nevyskytují žádné lokality tzv. brownfields (poškozené nebo
neadekvátně využívané plochy s negativním esteticko - urbanistickým dopadem a možnými riziky pro
životní prostředí).

g 4) KONCEPCE ÚP VE VZTAHU KE ZVLÁŠTNÍM PRÁVNÍM PŘEDPISŮM
(CIVILNÍ OCHRANA, OBRANA STÁTU, OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH
SUROVIN, OCHRANA PŘED POVODNĚMI)

g 4.1) Ložiska nerostných surovin, poddolovaná a sesuvná území, jiná rizika
V řešeném území obce Živanice se nachází ložiska nevyhrazených nerostů (surovina:
štěrkopísky, nerost: písek, štěrkopísek, těžba: dřívější povrchová, organizace: neuvedena):
•

Živanice - Labské písky, ID 3200700, číslo SurIS: 320070001;

•

Živanice - Labské písky, ID 3200700, číslo SurIS: 320070002;

•

Živanice - Labské písky, ID 3200700, číslo SurIS: 320070003;

•

Živanice - Labské písky, ID 3200700, číslo SurIS: 320070004;

•

Živanice - Labské písky, ID 3200700, číslo SurIS: 320070005;

ÚP respektuje nevýhradní ložiska.
nevýhradních ložisek žádné plochy změn.
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V řešeném území obce Živanice se nenachází žádné výhradní ložisko, poddolované území,
sesuvy, dobývací prostor ani staré důlní dílo.
Do severní části řešeného území zasahuje ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje
(peloidů).
Dle mapy radonového rizika se řešené území nachází v kategorii se středním radonovým
indexem geologického podloží a také všechny nejbližší plochy měření spadají do střední kategorie
radonového indexu geologického podloží. Pro účely posouzení radonového rizika v konkrétní lokalitě
(např. při stavbě domu atd.) je třeba vždy vycházet z výsledků měření radonu v podloží na daném
místě.

g 4.2) Civilní ochrana, obrana státu, požární ochrana a další specifické
požadavky
Zóny havarijního plánování
Dle Havarijního plánu Pardubického kraje nezasahuje řešené území do žádné vnější zóny
havarijního plánování, v administrativním území obce se nenacházejí žádné objekty podléhající
havarijnímu režimu. Obecně je nutno zmínit 200m zónu havarijního plánování na každou stranu od
osy silnice II. třídy pro účely havarijního plánování podél silnice II. třídy v důsledku možné havárie
přepravovaného média a zónu havarijního plánování podél VTL vedení zemního plynu.
Živanice podle koncepce protipovodňové ochrany, zpracované fy Hydroprojekt, spadají mezi
obce ohrožené zvláštními povodněmi. Živanice a osada Dědek jsou ohroženy vodní nádrží Rozhrna
na Rozhrnském potoce (ČHP 1-03-04-045).
Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
V obci nebyl zřízen žádný stálý úkryt pro ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události.
Pro tento účel je možno využít improvizované úkryty - škola, sokolovna příp. sklepní prostory stávající
zástavby.
Evakuace a nouzové ubytování obyvatelstva
V případě potřeby provedení evakuace obyvatel bude na Obecním úřadu zřízena pracovní
skupina, která bude spolupracovat s krizovým štábem obce s rozšířenou působností - Pardubicemi.
Jako shromažďovací prostor je určena sokolovna. Nouzově by bylo možné obyvatele postižené
mimořádnou událostí ubytovat např. v budově školky a školy. Pro informování obyvatel je v obci
nainstalována varovná siréna obecní i centrální, v obci funguje též bezdrátový místní rozhlas. Siréna a
rozhlas je instalovaný ve všech částech obce.
Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
V řešeném území se nenachází žádný stálý sklad CO a humanitární pomoci. Pro nouzové
umístění materiálu lze použít sokolovnu.
Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek
V řešeném území se nenacházejí ohrožující objekty. V případě vzniku mimořádné události
budou nebezpečné látky vezeny mimo řešené území, kde se vhodné plochy pro tyto účely
nenacházejí.
Záchranné, likvidační a obnovovací práce
V případě vzniku mimořádné události se na záchranných, likvidačních a obnovovacích pracích
bude podílet Sbor dobrovolných hasičů Živanice a nejbližší stálý hasičský záchranný sbor příp.
soukromé firmy disponující potřebnou technickou.
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Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Nouzové zásobování pitnou vodou prostřednictvím cisteren a dovozu vody balené. V případě
potřeby bude na budovu obecního úřadu napojen mobilní zdroj elektrické energie.
Požární ochrana
Zásobování požární vodou je zajištěno požárními hydranty instalovanými na vodovodu ve
vlastních Živanicích a v osadách Dědek a Nerad. V jižní části obce je možné odebírat požární vodu
z vodní plochy. Vodovod pro nové lokality (prodloužení stávajících řadů) bude opatřen hydranty
v souladu s příslušnou normou.
Pro uvažovanou výstavbu bude zajištěn dostatečný zdroj požární vody podle ČSN 73 0873
Požární bezpečnost staveb - zásobování vodou a ČSN 75 2411 Zdroje požární vody a příjezdové
komunikace pro požární vozidla podle ČSN 73 0802, resp. ČSN 73 0804.
Zásobování požární vodou viz kap. g 3.2).
Ochrana před povodněmi (viz též kap. g 2.4) + kap. 5.2 textové části ÚP Protipovodňová ochrana a
revitalizační opatření
Tok Labe je zařazen do říční sítě s vyhlášeným záplavovým územím a aktivní zónou.
V Grafické části je vymezena hranice stoleté vody (Q100) a aktivní zóna pro Q100. Záplavové území
bylo stanoveno Krajským úřadem Pardubického kraje, Odborem životního prostředí a zemědělství,
jako příslušným vodoprávním úřadem podle ustanovení § 107 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) č.j. KrÚ
16751/2006/OŽPZ ze dne 4.10.2006.
Realizace protipovodňových opatření je přípustná v rámci náplně všech ploch s rozdílným
způsobem využití.
Při návrzích úprav toků a zařízení na nich je třeba přiměřeně respektovat jak stávající břehové
porosty, tak i převážně přírodní charakter koryt jednotlivých vodotečí coby krajinotvorný prvek.
Za účelem zdržení vody v krajině budou na problematických pozemcích uplatňovány
následující zásady: vhodná organizace půdního fondu, šetrné způsoby obhospodařování a stavebně
technická opatření (zatravňovaní pásy, průlehy apod.). To se týká zejména rozlehlých a svažitých
zemědělských ploch západně a jihozápadně od obce, kde jsou lokality se soustředěnými přítoky
přívalových dešťových vod.
V rámci zastavitelných a přestavbových ploch budou přijata taková opatření, aby po realizaci
výstavby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů z povrchu urbanizovaného území.
Obrana státu, další specifické požadavky
V obci se nenachází žádný objekt vojenského zájmu či objekt civilní ochrany. Jihovýchodní
část řešeného území leží v ochranném pásmu letiště Pardubice (jev A 102). Celé řešené se nachází
v ochranném pásmu letištního radiolokačního prostředku (jev A 103).
V případě souběhu vymezených území jevů platí přísnější požadavek nebo jejich souběh. Z
obecného hlediska je nutno 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.
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g 5) PŘEHLED LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, JEJICHŽ OCHRANA JE ZAJIŠŤOVÁNA
PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEBO ROZHODNUTÍMI PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ,
OBSAŽENÝCH V PŘEDCHOZÍCH KAPITOLÁCH
Ochrana památek (viz kap. g 2)
-

1 kulturní památka uvedená v Ústředním seznamu kulturních památek ČR;

Ochrana archeologického dědictví (viz kap. g 2)
-

řešené území je v celém svém rozsahu územím s archeologickými nálezy;

Ochrana přírody a krajiny (viz kap. g 2)
-

významné krajinné prvky dané přímo ze zákona;
Přírodní památka č. 721 Labiště pod Opočínkem vč. ochranného pásma;
prvky územního systému ekologické stability nadregionálního významu (NRBK K 72 +
jeho ochranná zóna);

Ochrana zemědělské půdy a lesa, OP živočišné výroby (viz kap. h)
-

zemědělské půdy s BPEJ I. třídy ochrany;
pásmo 50m od hranice lesa, ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa;
ochranné (hygienické) pásmo živočišné výroby kolem zemědělského areálu;

Ochrana nerostného bohatství (viz kap. g 4.1)
-

ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje (peloidů);
ložiska nevyhrazených nerostů;

Ochrana vod a vodních zdrojů (viz kap. g 2 + kap. g 3.2)
-

nezastavitelný pás podél vodních toků;
aktivní zóna záplavového území;
záplavové území;
pozorovací vrty včetně ochranného pásma;

Ochranná pásma dopravní infrastruktury (viz kap. 3.3.1)
-

ochranná pásmo silnice II. třídy;
ochranné pásmo letiště Pardubice;

Ochranná pásma technické infrastruktury (viz kap. g 3.2 - g 3.7)
-

ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok;
ochranná pásma elektrorozvodů a elektrických zařízení;
ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů (v ř.ú. VTL, STL);
ochranná pásma telekomunikačních a radiokomunikačních vedení a zařízení;

Ochrana specifická (viz kap. g 4.2)
-
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zóna havarijního plánování podél silnice II/333;
ohrožení zvláštní povodní vodní nádrží Rozhrna;
ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku;

REGIO, projektový ateliér s.r.o.

Územní plán Živanice

h) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
h 1) ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
Struktura využití zemědělských pozemků
Zemědělský půdní fond je zastoupen na 595hektarech, což představuje asi 74 % celkové
plochy řešeného území. Ve většině (536ha, tj. 90 % zem. půdy) ho tvoří orná půda, louky a pastviny
(resp. trvalé travní porosty) pokrývají 34ha (cca 6 % ZPF) a jsou zastoupeny převážně v okolí
vodotečí. Na zahrady připadá 24ha (4 % ZPF) a na ovocné sady pouze 1ha (1,6 % ZPF).

Druhy pozemků (údaje k 1. 1. 2011)
Celková výměra pozemků (ha)

805

Orná půda (ha)

536

Chmelnice (ha)
Vinice (ha)

0
0

Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)

24
1

Trvalé trávní porosty (ha)
Zemědělská půda celkem (ha)

34
595

Lesní půda (ha)

113

Vodní plochy (ha)

33

Zastavěné plochy (ha)

19

Ostatní plochy (ha)

45

Pedologické poměry, půdní eroze
Půdní typy se vyvinuly v závislosti na klimatu, geologickém podloží, výšce hladiny podzemní
vody a reliéfu terénu. Zájmové území patří do referenční třídy černosolů, resp. do půdního typu
černozem. Černozemě vznikly na kyprých karbonátových sedimentech (spraších), hlínách, vápnitých
terciérních jílech a vápnitých píscích, v rovinatém terénu zhruba do 300m n. m. Hlavním
pedogenetickým znakem je hromadění kvalitního humusu. V typickém profilu černozemě je
nejnápadnější mocný hnědavě tmavošedý až šedočerný humusový horizont (tzv. černozemní) sahající
do průměrně do hloubky 60cm. Původní vegetací jsou habrové a subxerofilní teplomilné doubravy.
Řešené území je zahrnuto do tzv. zranitelných oblastí dle Nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o
stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a
provádění protierozních opatřeních v těchto oblastech.
Zábor ZPF bude lokalizován převážně v návaznosti na zastavěné území, nebudou ponechány
okrajové zbytkové plochy bez možnosti obhospodařování. Důsledky navrženého řešení na ZPF budou
vyhodnoceny. Při návrhu lokalit určených k zastavění budou upřednostňovány půdy s nižší třídou
ochrany. Bude hledán optimální poměr mezi potřebami plošného rozvoje a ochranou ZPF.
Vzhledem k přírodním podmínkám a rozložení ploch se v území doporučuje podporovat
alternativní zemědělskou výrobu (biotechnologie ve vazbě na výrobu „ekopotravin“), trvalé travní
porosty je nutno udržovat s maximální podporou roztroušené zeleně v krajině.
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Ochrana ZPF, Bonitované půdně ekologické jednotky
V řešeném území jsou evidovány následující bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ):
třída ochrany
I.
II.
IV.
V.

zastoupení BPEJ
35600
35800
32110, 35111, 36401, 32210, 35500
36701, 35600, 36401

Stupeň ochrany ZPF je různý, zastoupeny jsou BPEJ tříd ochrany I., II., IV. a V. Meliorace byly
v minulosti provedeny na části ploch orné půdy.
Důsledky navrženého řešení na ZPF jsou vyhodnoceny - viz níže.
Zemědělská prvovýroba
Na zemědělských pozemcích v řešeném území hospodaří převážně společnost Zemědělské a
obchodní družstvo Bratranců Veverkových Živanice. Kolem zemědělského areálu je stanoveno
ochranné pásmo živočišné výroby (viz. grafická část ÚP).
Meliorace, pozemkové úpravy
Meliorace (investice do půdy) jsou provedeny na části ploch orné půdy. Hlavní odvodňovací
zařízení se v ř.ú. nachází. Meliorace i HOZ jsou zakresleny ve Výkrese předpokládaných záborů
půdního fondu dle předaných ÚAP ORP Pardubice 2014.
Komplexní pozemkové dosud neproběhly a ani nebyly zahájeny.
Opatření k zajištění ekologické stability
Územní plán vymezuje a zpřesňuje prvky systému ekologické stability, které jsou zde
lokálního a nadregionálního charakteru (vč. ochranné zóny nadregionálního biokoridoru). Převážná
část prvků ÚSES je zde na zemědělské půdě (příp. podél vodotečí). Dá se předpokládat, že nepůjde
o zalesnění, ale o prvky nadále zemědělsky využívané s výrazným příklonem k extenzivnímu
způsobu hospodaření. Dá se předpokládat výraznější doplnění krajinné zeleně.
Zemědělské účelové komunikace
Zemědělské účelové komunikace jsou v ÚP respektovány. Obsluha zemědělských pozemků,
s nimiž se počítá pro hospodaření i nadále, nebyla územním plánem znemožněna. Vymezení
rozvojových ploch respektuje potřeby obhospodařování ploch ZPF.
Přehled odnětí zemědělského půdního fondu - zastavitelné plochy

lokality

Návrh funkčního
využití lokality

Celková
výměra
lokality
(ha)**

Z1

bydlení venkovské

Z2

Označení

Z toho zemědělská půda
BPEJ

Třída
ochrany

9,98

32110

IV.

bydlení venkovské

0,77

Z3

bydlení venkovské

0,65

Z4

bydlení venkovské

0,83

Z5

sport

1,42

Z6

sport

0,27

32110
36701
32210
36701
36701
35600
35111

IV.
V.
IV.
V.
V.
I.
IV.
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Kultura
orná,
zahrada
orná
orná , t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
orná
orná
orná

Dílčí
výměra
(ha)

Výměra
nezemědělských
pozemků
(ha)

9,38

0,60

0,77
0,53
0,04
0,83
1,37
0,05
0,21

0,08

0,06
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Z7
Z8

rekreace
zeleň ochranná

0,14
0,82

36701
32110

V.
IV.

Z9

bydlení venkovské

0,17

32110

IV.

Z10 A
Z10 B

cyklostezka
cyklostezka

1,02
0,84

35600
36701
35500
35600

cyklostezka

0,36

bydlení venkovské

4,50

Z10
společná
Z11
∑

0,14
0,82

I.
V.
IV.
I.

t.t.p.
orná
zahrada,
orná
orná
orná
orná
orná

0,08
0,08
0,04
0,24

0,94
0,48

35600

0,23

orná

0,23

0,13

32110

IV.

orná

4,50

0,17

21,77

19,48

2,29

Výměra
nezemědělských
pozemků
(ha)

Přehled odnětí zemědělského půdního fondu - přestavbové plochy

lokality

Návrh funkčního
využití lokality

Celková
výměra
lokality
(ha)**

P1

bydlení venkovské

1,36

Označení

∑

Z toho zemědělská půda
BPEJ

Třída
ochrany

Kultura

Dílčí
výměra
(ha)

32110
36701

IV.
V.

zahrada
zahrada

1,33
0,01

0,02

1,34

0,02

Výměra
nezemědělských
pozemků
(ha)

1,36

Přehled odnětí zemědělského půdního fondu - plochy změn v krajině

lokality

Návrh funkčního
využití lokality

Celková
výměra
lokality
(ha)**

K1
K2

les
rekreace specifická

1,31
3,21

Označení

∑

1,31

Z toho zemědělská půda
BPEJ

Třída
ochrany

Kultura

Dílčí
výměra
(ha)

32110

IV.

t.t.p.

1,31
***
1,31

** Vzhledem k založené struktuře zástavby budou reálné nároky na odnětí ZPF u rozvojových lokalit
venkovského bydlení menší, než je uvedená celková výměra dané lokality. Počítá se zastavěním pouze
plochy odpovídající stanovenému počtu objektů dle hlavního využití příslušné funkce BV (vč. souvisejících
zpevněných ploch) - blíže viz tabulka v kap. 3 textové části ÚP.
*** Krajský úřad Pardubického kraje, odbor ŽP a zemědělství vydal dne 1. 8. 2012 souhlasné stanovisko (Čj. KrÚ
47525/2012/OŽPZ/Bo) k trvalému odnětí pozemků za účelem revitalizace Bukovky a její nivy.

Některé lokality nebo části navrhovaného ÚP již byly součástí návrhových zastavitelných ploch
obdobné funkce v předchozí schválené ÚPD (Územní plán sídelního útvaru Živanice, 1997 a
Změny ÚPSÚ č. 1, 2, 3 z let 2004-2008).
Lokalita Z1 byla v ÚPSÚ obsažena v malém rozsahu podél silnice II/333. Lokalita Z3 byla celá
navržena v rezervě. Lokalita Z4 byla v ÚPSÚ obsažena celá. Lokalita Z11 byla v předchozí ÚPD
(resp. ve Změně č. 2 ÚPN SÚ Živanice) v celém rozsahu vymezena pro bydlení (je vydáno územní
rozhodnutí).
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Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami
Zábor ZPF pro zastavitelné plochy je lokalizován výhradně v návaznosti na zastavěné území,
nejsou ponechány okrajové zbytkové plochy bez možnosti obhospodařování. Při návrhu lokalit byly
prioritně vymezeny ty na půdách s nižší třídou ochrany. Návrh ÚP vychází z možností řešeného území
- tj. struktury zastavěného území, terénních podmínek, dostupnosti dopravní a technické
infrastruktury, sociálně-ekonomických předpokladů a reálných požadavků obce na další rozvoj.
Přednostně byly vytipovány lokality v rámci zastavěného území či v jeho prolukách (jedná se o
lokality Z3, Z4 určené pro bydlení, Z6 pro sport a rekreaci a Z7). Následně byly vymezeny zastavitelné
plochy mimo zastavěné území (Z1, Z2 určené pro bydlení).
V souvislosti s vymezením přestavbové plochy P1 navržené pro rozvoj bydlení v návaznosti
na stabilizované plochy bydlení byla vymezena zastavitelná lokalita Z9. Je navržena mezi
přestavbovou plochou P1 a plochami NL.
Pro zástavbu jsou v Živanicích poměrně komplikované podmínky dané zejména limity využití
území (aktivní zóna záplavového území, záplavové území, bezpečnostní pásmo plynovodu, ochranné
pásmo VVN vedení, lesní komplex na severovýchodní straně ř.ú.).

h 2) POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
Dle lesnického členění se zájmové území nachází v přírodní lesní oblasti (PLO) č. 17 Polabí.
Lesnatost je ve správním území obce podprůměrná - lesy zde zabírají pouze 113ha, což z celkové
výměry v řešeném území 805ha představuje cca 14 % (oproti 33,3 % v ČR). Les je zde zastoupen
souvislým pásem lesních porostů táhnoucích se až k Černé u Bohdanče a lesními porosty vyskytujícími
se jižně od osady Nerad.
Podle funkční kategorizace se na řešeném území vyskytují převážně lesy zvláštního určení a
v malé míře i les hospodářský. Zastoupen je zde lesní vegetační stupeň (LVS) č. 1 dubový.
Do zastavěného území obce a některých navržených zastavitelných ploch zasahuje na
několika místech pásmo 50m od hranice lesa, ve kterém stavby podléhají souhlasu státní správy lesů
(dle zák. 289/1995 Sb., § 14 odst. 2).
V ÚP je nově navržena plocha k zalesnění (K1). Jedná se o pozemek, v severozápadní části
k.ú. Nerad, o velikosti 1,31ha. V lokalitě K2 v severní části Živanic (Plochy rekreace - se specifickým
využitím specifická - RX) je navržena revitalizace Bukovky a její nivy. Návrh byl převzat z dokumentace
k územnímu řízení (DÚŘ) Revitalizace Bukovky a její nivy v k.ú. Živanice vypracované firmou
Recprojekt s.r.o Pardubice v květnu 2012, pro niž již byly vydány příslušné souhlasy dotčených orgánů
(Krajský úřad Pardubického kraje, odbor ŽP a zemědělství vydal dne 1. 8. 2012 souhlasné stanovisko
Čj. KrÚ 47525/2012/OŽPZ/Bo k trvalému odnětí pozemků). Ekostabilizační přínos by však měla mít
realizace navrhovaných prvků ÚSES.
V ÚP jsou navrhovány zábory PUPFL v rámci zastavitelné lokality Z1. Zábor PUPFL je
0,60 ha.
Přehled odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)

Číslo
lokality

Návrh funkčního
využití lokality

Z1

BV - bydlení

Celková
výměra
lokality
(ha)
9,98

PUPFL
Dílčí
výměra
(ha)

PLO

Kategorie
lesa

LVS

0,60

17 - Polabí

lesy
hospodářské

1 - dubový

Výměra
nelesních
pozemků
(ha)
9,38

V lokalitě Z1, která je těžištěm budoucího rozvoje obce, jsou na základě požadavků majitelů
pozemků, navrženy zábory PUPFL. Jedná se o dvě malé lesní enklávy, navazující na stabilizované
2
území pro bydlení. V jižní části Z1 se jedná o zábor dvou pozemků (p.č. 424/2 - výměra 1772 m , p.č.
2
423/2 - výměra 2221 m ) a v severozápadní části Z1 se taktéž jedná o zábor dvou pozemků (p.č. 33/2 150
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2

2

výměra 1046 m , p.č. 33/3 - výměra 859 m ). Tyto dvě enklávy nejsou součástí většího lesního
komplexu. Jedná se o lesní pozemky v izolované poloze, který jsou navíc tvořeny porostem lesních
dřevin ve věku kolem 80 let a jsou tvořeny převážně břízou a borovicí s velmi nízkou zásobou dřeva.
Nejedná se tedy o lesnicky cenné území. Zmýcením lesa nedojde k zásahu do žádných rozsáhlých
lesních celků. Výše uvedené pozemky jsou logickou součástí rozvojové plochy pro bydlení a jejich
změna využití bude mít pro rozvoj výstavby v této oblasti významnou roli, jelikož nebude omezována
ochranným pásmem od hranice lesa.
ÚP navrhuje zalesnění v rámci plochy změny v krajině s označením K1, rozloha kterou ÚP
navrhuje k zalesnění je dvakrát větší než plocha, kterou ÚP navrhuje k odnětí.
U lesních pozemků, které jsou součástí biocenter ÚSES, je v ÚP vyznačena funkce Plochy
přírodní - NP. Lesní pozemek, který je součástí plochy změn v krajině (K2), navazující na stávající TJ
Sokol Živanice, je v ÚP zařazen do funkce Plochy rekreace - se specifickým využitím specifická - RX.
Přímo navazuje na plochu, kde bude provedena revitalizace toku Bukovka.

i) ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ
ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH
TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Na základě ustanovení §45i odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve
znění pozdějších předpisů, vydal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství k návrhu zadání vyjádření č.j. 105167/2011/OŽPZ/Sv ze dne 3. 1. 2012, ve kterém
stanovil, že předložená koncepce nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na
evropsky významné lokality.
Dne 21. 12. 2011, čj: KrÚ98548/2011/OŽPZ/:Krajský úřad Pardubického kraje, jako dotčený
orgán ve smyslu ust. § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu posoudil
podle ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění a
kritérií uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona předložený návrh zadání územně plánovací
dokumentace a došel k následujícímu závěru: k „Návrhu zadání územního plánu Živanice" není
požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí, neboť tato změna nestanoví rámec pro
budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle
zvláštních předpisů. Obsah návrhu zadání územního plánu a jeho požadavky jsou navrženy v
rozsahu, který nepředpokládá kumulativní vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí.
Po veřejném projednání, na základě výsledků veřejného projednání územního plánu a
vzhledem ke skutečnosti, že dochází k podstatné úpravě návrhu územního plánu, pořizovatel zažádal
v souladu s ustanovením § 53 odst. 2 stavebního zákona o stanovisko Krajského úřadu, odboru
životního prostředí a zemědělství ohledně posouzení upraveného návrhu dle ustanovení § 10i zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o stanovisko Krajského úřadu, odboru
životního prostředí a zemědělství ohledně posouzení upraveného návrhu dle ustanovení §45i odst.1
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dne 11. 2. 2015 pořizovatel obdržel stanovisko
dle ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí s následujícím
závěrem: k upravenému návrhu územního plánu Živanice není požadováno zpracovat vyhodnocení
vlivů na životní prostředí. Dne 19. 1. 2015 pořizovatel obdržel stanovisko, čj.:2895/2015/OŽPZ/Le
s následujícím závěrem: předložená koncepce nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti
ani na evropsky významné lokality. Obě stanoviska jsou zapracována v tabulce vyhodnocení
stanovisek dotčených orgánů k návrhu rozhodnutí o námitkách a připomínkách z veřejného projednání
ÚP Živanice.
Kapitolu zpracoval pořizovatel (Ing. arch. Dana Mojžíšková, referentka odboru hlavního
architekta Magistrátu města Pardubice).
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j) STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 A
SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5
ZOHLEDNĚNO S ODŮVODNĚNÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD
NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY NEBYLY
ZOHLEDNĚNY
Dle výše uvedeného (v kap. i) nebylo vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
zpracováno, a proto ani nebylo vydání stanoviska dle §50 odst. 5 stavebního zákona požadováno.

k) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU
ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE
V ÚP Živanice nejsou navrhovány.

l) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ,
VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
V průběhu řízení (veřejného projednání) o ÚP Živanice bylo podáno 17 námitek od vlastníků
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení v k.ú. Živanice a Nerad - viz tabulka „Rozhodnutí o
námitkách a vyhodnocení připomínek ÚP Živanice“.
Návrh rozhodnutí o námitkách byl zaslán dotčeným orgánům a krajskému úřadu k uplatnění
stanovisek v souladu s § 53 odst. 1. Žádné z došlých stanovisek neobsahovalo nesouhlas s návrhem
rozhodnutí, pouze KHS požadovala doplnění podmíněné přípustnosti z hlediska ochrany proti hluku u
námitky č.2 - viz tabulka níže „Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek ÚP Živanice“.
V průběhu opakovaného řízení (opakovaného veřejného projednání) o ÚP Živanice byly
podány 2 námitky od vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem řešení v k.ú. Živanice a Nerad viz tabulka „Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek po opakovaném veřejném projednání
ÚP Živanice“.
Návrh rozhodnutí o námitkách byl zaslán dotčeným orgánům a krajskému úřadu k uplatnění
stanovisek v souladu s § 53 odst. 1. Žádné z došlých stanovisek neobsahovalo nesouhlas s návrhem
rozhodnutí.
Na základě oznámení zveřejnění návrhu ÚP Živanice v rámci společného projednání bylo
uplatněno 13 připomínek.
V rámci veřejného projednání bylo uplatněno 6 připomínek.
Návrh vyhodnocení připomínek byl zaslán dotčeným orgánům a krajskému úřadu k uplatnění
stanovisek v souladu s § 53 odst. 1. Žádné z došlých stanovisek neobsahovalo nesouhlas s návrhem
rozhodnutí, pouze KHS požadovala doplnění podmíněné přípustnosti z hlediska ochrany proti hluku u
připomínky č.13. Vyhodnocení připomínek je uvedeno v tabulce viz níže „Rozhodnutí o námitkách a
vyhodnocení připomínek ÚP Živanice“.
V rámci opakovaného veřejného projednání byly uplatněny 3 připomínky.
Návrh vyhodnocení připomínek byl zaslán dotčeným orgánům a krajskému úřadu k uplatnění
stanovisek v souladu s § 53 odst. 1. Žádné z došlých stanovisek neobsahovalo nesouhlas s návrhem
vyhodnocení připomínek. Vyhodnocení připomínek je uvedeno v tabulce „Rozhodnutí o námitkách a
vyhodnocení připomínek po opakovaném veřejném projednání ÚP Živanice“.
Kapitolu zpracoval pořizovatel (Ing. arch. Dana Mojžíšková, referentka odboru hlavního
architekta Magistrátu města Pardubice).
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ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ ÚP ŽIVANICE
Ostatní subjekty a
veřejnost
František Kvoch, Marie Kvochová
Jiráskova 1295
530 02, Pardubice
doručeno dne 16. 6. 2014

Námitky (doslovný přepis)
Termín podávání námitek: 7. 6. -29. 7. 2014
Námitka č. 1
Znění námitky:
My výše uvedení vlastníci pozemku: pozemková parcela
parcelní číslo 154/2 v kat. území Živanice,
nesouhlasíme, aby náš pozemek byl zahrnut do plochy s
funkčním využitím ZV - zeleň veřejná. Pozemek je
oplocen a využíváme ho k rekreaci a pěstování
zemědělských plodin pro vlastní potřebu.
Dle současného platného územního plánu Obce
Živanice, je pozemek zahrnut do plochy s funkčním
využitím zahrada u rodinných domů s odpovídajícím
využitím.
Odůvodnění námitky:
My jsme tento pozemek získali v roce 2012 oddělením z
pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 154/4 v kat.
území Živanice, na které bylo Městským úřadem Lázně
Bohdaneč, stavebním odborem (dále jen „stavební
úřad') vydáno dne 25.4.2012 sdělení - souhlas s
dělením pozemku pod spis. zn.: 2704/12/SO/VBe, č.j.:
2746/12/SO/VBe. Toto dělení není promítnuto do návrhu
ÚP (viz přiložené mapky).
Dále je pozemek oplocen, povolení nám bylo vydáno
stavebním úřadem dne 20.4.2012 územní souhlas pod
spis. zn.: 2627/12/SO/VBe, č.j.: 2659/12/SO/VBe.
Navrhujeme, aby náš pozemek byl překvalifikován do
plochy s funkčním využitím ZS - zeleň soukromá, která
svou funkcí naplňuje skutečnost, jak je pozemek v
současnosti využíván.
Přílohy:
Katastrální mapa se zakreslením námitkou
dotčeného pozemku
Výřez z hlavního výkresu návrhu územního
plánu s vyznačením námitkou dotčeného pozemku
Sdělení stavebního úřadu Lázně Bohdaneč čj:
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Rozhodnutí o námitce
Pozemek parc.č. 154/2 k.ú. Živanice je ve vlastnictví pana
Františka Kvocha a paní Marie Kvochové, Jiráskova 1295, 530
02, Pardubice. Pořizovatel vyhodnotil námitku pana Františka
Kvocha a paní Marie Kvochové jako námitku podanou v souladu
s § 52, odst. 2 stavebního zákona.
Výše uvedení vlastníci pozemku v podané námitce požadují dvě
změny územního plánu. Následující vypořádání námitky je tedy
děleno do dvou částí a každá tato část je odůvodněna
samostatně.
Námitkou dotčený pozemek parc. č. 154/2 k.ú. Živanice leží
v zastavěném území, v severovýchodní části katastru obce
Živanice, v místní části Dědek. Ze strany východní navazuje na
stávající zástavbu, ze strany jižní a západní je obklopen lesem.
Ze strany severní je pás zeleně s příjezdovou komunikací.
Námitka č.1 část a- se přijímá.
Námitkou je požadována změna funkčního využití pozemku
parc.č.154/2 k.ú. Živanice z plochy s rozdílným způsobem
využití ZV-plochy veřejných prostranství- zeleň veřejná na plochu
ZS- zeleň soukromá.
Projektant zařadí pozemek parc. č. 154/2 k.ú. Živanice do
plochy BV – bydlení v rodinných domech - venkovské.
Odůvodnění:
Námitkou dotčený pozemek parc. č. 154/2 k.ú. Živanice leží
v zastavěné části obce jako koncová parcela navazující na
stávající zástavbu. Vlastníci doložili územní souhlas pro stavbu:
“Plotu- oplocení části pozemku parc.č. 154/2 Živanice“, vydaný
Městským úřadem Lázně Bohdaneč, odborem stavebním, čj:
2659/12/SO/VBe dne 20. 4. 2012.
Z výše doloženého a na základě obsahu námitky vyplývá, že
pozemek je užíván k soukromým účelům a není tedy prostorem
přístupným každému bez omezení. Zákon č. 128/2000 Sb.zákon o obcích, krajích a hl.m. Praze, v § 34 definuje veřejné
prostranství takto: veřejným prostranství 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.
Dle současně platného Územního plánu sídelního útvaru
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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2746/12/SO/VBe- souhlas s dělením pozemku parc. č.
154/4 k.ú. Živanice
Územní souhlas stavebního úřadu Lázně
Bohdaneč čj: 2659/12/SO/VBe – územní souhlas
s oplocením části pozemku parc. č. 154/2 k.ů. Živanice

Živanice leží pozemek v ploše bydlení venkovského typu. Tato
funkční plocha mimo jiné umožňuje jak výstavbu rodinných
domů, rekreačních zařízení, tak je zde přípustná zeleň
soukromá, vyhrazená i zahrady sloužící pro samozásobení.
Pozemek lze tedy na základě vyhodnocení této námitky užívat
k rekreaci a pěstování plodin pro samozásobení jako doposud.
Na základě výše uvedeného se námitka přijímá.
Přílohy námitky jsou součástí spisu územního plánu Živanice Sp.
zn. 24554/2011
Použité podklady:
1. Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení
2. Spis územního plánu Živanice Sp. zn. 24554/2011
3. Územní souhlas stavebního úřadu Lázně Bohdaneč čj:
2659/12/SO/VBe – územní souhlas s oplocením části pozemku
parc. č. 154/2 k.ů. Živanice
4. Evidence nemovitostí katastrálního úřadu
5. Stavební zákon, zákon o obcích, krajích a hl.m. Praze
6. Platné ÚPSÚ Živanice
Námitka č.1 část b- se přijímá.
Námitkou je požadováno zakreslení dělení pozemku parc.
č.154/4 k.ů. Živanice dle přiložené přílohy do grafické části
Územního plánu Živanice.
V územním plánu Živanice upraveném pro veřejné řízení,
v grafické části, není vyjma koordinačního výkresu, zakresleno
námitkou zmiňované dělení pozemku parc. č. 154/4 k.ú.
Živanice.
Projektant zaktualizuje podkladovou katastrální mapu v grafické
části územního plánu vyjma koordinačního výkresu.
Odůvodnění:
Předmětný pozemek parc. č. 154/2 k.ú. Živanice vznikl
oddělením části pozemku parc. č. 154/4 k.ú. Živanice. Vlastnici
doložili k tomuto dělení souhlas vydaný Městským úřadem Lázně
Bohdaneč, odborem stavebním, čj: 2746/12/SO/VBe ze dne 25.
4. 2012. Dle evidence nemovitostí katastrálního úřadu je
předmětný pozemek zapsán k datu 11. 5. 2012. Zastavěné
území bylo dle textové části územního plánu aktualizováno
k 07/2012 – tedy 2 měsíce po zapsání předmětného pozemku
v katastru nemovitostí.
Na základě výše uvedeného se námitka – část b přijímá.
Použité podklady:
1. Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení
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Bohuslav Zoubek, Jana Zoubková
Brožíkova 427
530 09 Pardubice
Doručeno dne 25. 6. 2014

Námitka č. 2
Znění námitky:
V r. 2011 jsme žádali o změnu UP Zivanice z důvodu
plánované výstavby RD. viz př. č.. 2. Pozemky, které
jsou ve vlastnictví žadatelů, jsou bez problémů dostupné
z místní komunikace viz příloha č. 3- listy vlastnictví
podle KN. Pozemky jsou na okraji zastavěné části obce
a s možností napojení na inženýrské sítě - elektřina,
voda, plyn, kanalizace, 02. viz přílohy distributorů sítí č.
5,6,7, 8.
Sousední parcela č. 900/3 je rovněž majetkem žadatelů.
Na této parcele ani na parcele č. 900/1 není zalesnění v
plném rozsahu, již řadu let, protože nad nezalesněnou
částí probíhá nadzemní vedení VN a VVN, a f. ČEZ
pravidelně náletové dřeviny z těchto míst pod tímto
vedení odstraňuje a provádí potřebnou údržbu vedení.
V
r. 2012 byla část nezalesněné parcely č. 900/3
rozdělena a prodána Pardubickému kraji na jeho žádost,
neboť na tomto pozemku je již více než 30 let silnice,
chodník, autobusová zastávka a v roce 2011 zde byla na
Žádost OÚ Zivanice provedena stavba dvou sloupů
veřejného osvětlení. Rozdělení parcely 900/3 bylo
provedeno na žádost OÚ Zivanice rozhodnutím dle par.
3 odst. 4 zákona č.289/1995Sb, dle geometrického plánu
č.. 240,57 -16/2007 zhotoveného spol. GES
PARSEC,s.r.o., ověřeného Ing. Hrubým 10 .4. 2007, pod
č. 17/2007 a potvrzeno KÚ 11.6.2007 pod č. 762/2007.
V
souhlasném stanovisku OŽP Magistrátu Pce
bylo rozhodnuto, že na rozdělených parcelách se les
nenachází - viz příloha č. 4 - satelitní snímek, na kterém
je vidět hranice lesa a zbytky náletových dřevin pod
vedením VN a VVN.
Z výše vedených důvodů žádáme o změnu návrhu ÚP
tak, aby
1. byla rozšířena možnost bytové zástavby na celé
ploše parcely 901/2,901/3 a 905/13,
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2. Spis územního plánu Živanice Sp. zn. 24554/2011
3. Souhlas s dělením pozemku parc. č. 154/2 k.ú. Živanice
vydaný Městským úřadem Lázně Bohdaneč, odborem
stavebním, čj: 2746/12/SO/VBe ze dne 25. 4. 2012
4. Evidence nemovitostí katastrálního úřadu
5. Stavební zákon
Pozemek parc.č. 900/5 (podíl 7/12), 901/2, 901/3, 905/13 (podíl
7/12) a 900/3 k.ú. Živanice je ve vlastnictví pana Bohuslava
Zoubka, pozemek parc. č. 900/5 (podíl 5/12), 905/13 (podíl 5/12)
je ve vlastnictví pana Bohuslava Zoubka a paní Jany Zoubkové,
Brožíkova 427, 530 09, Pardubice.
Pořizovatel vyhodnotil
námitku pana Bohuslava Zoubka a paní Jany Zoubkové,
Brožíkova 427, 530 09, Pardubice jako námitku podanou
v souladu s § 52, odst. 2 stavebního zákona.
Výše uvedení vlastníci pozemků v podané námitce požadují tři
změny územního plánu. Následující vypořádání námitky je tedy
děleno do tří částí a každá tato část je odůvodněna samostatně.
Námitkou dotčené pozemky parc. č. 900/2, 901/3, 905/13, 900/3,
2/3 z parc.č. 900/5 a ½ z parc.č. 901/2 k.ú. Živanice leží
v nezastavěném území, ve středové části katastru obce Živanice,
jižně od křižovatky pozemní komunikace II/333 s místní
komunikací jdoucí z jihovýchodního směru, v místě spojení části
Nerad a Živanice. Pozemky parc.č. 900/5 (1/3) a ½ z parc.č.
901/2 k.ú. Živanice leží v zastavěném území a svojí východní
stranou navazují na pozemní komunikaci vedoucí z jihovýchodu.
Námitka č.2 část a– se přijímá.
Námitkou je požadována změna funkčního využití na celé ploše
pozemků parc.č.901/2, 901/3 a 905/13 k.ú. Živanice z plochy
s rozdílným způsobem využití NSpz- plochy smíšené
nezastavěného území – přírodní, zemědělské na plochu
s možností bytové zástavby - BV.
Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení řadí
předmětné pozemky takto :
½ z parc.č. 901/2, pozemky parc. č. 901/3 a 905/13 k.ú.
Živanice
leží v nezastavěném území v ploše s rozdílným
způsobem využití NSpz- plochy smíšené nezastavěného území –
přírodní, zemědělské,
½ z parc.č. 901/2 k.ú. Živanice leží v zastavěném
území v přestavbové lokalitě P2 v ploše s rozdílným způsobem
využití VD – výroba drobná a řemeslná.
Projektant zařadí pozemky parc. č. 901/2, 901/3 a 905/13 k.ú.
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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2.

aby plocha v lokalitě P2 návrhu ÚP nyní
využitelná k VD byla rozšířena a změněna na
lokalitu P1 s využitím bytové zástavby.

Odůvodnění námitky:
Navržená změna omezuje vlastnická práva majitelů
a znemožňuje původní záměr výstavby RD, kvůli němuž
byla podána 6.5.2011 žádost o změnu původního ÚP.

Živanice do nové zastavitelné plochy s rozdílným způsobem
využití BV – bydlení v rodinných domech venkovské. Projektant
doplní do textové části ÚP do plochy bydlení pro pozemky parc.
č. 901/3 a 901/2 k.ú. Živanice, jež se nacházejí v blízkosti silniční
komunikace II/333, podmínku podmíněné přípustnosti z hlediska
ochrany před hlukem vůči provozu na stávající silniční
komunikaci II/333. V další fázi (územní řízení, stavební řízení
apod.) bude doloženo nepřekročení hygienických limitů hluku z
provozu na silniční komunikaci II/333.

Přílohy:
Znění námitky- příloha č.1
Žádost o změnu územního plánu – příloha č.2
Informace o pozemku z katastru nemovitostí parc. č. 900/5, 905/13, 901/2, 901/3 k.ú. Živanice –
příloha č.3
Snímek katastrální mapy včetně leteckého
snímku pozemků parc. č. 900/3 a 900/1, na kterém je
vidět současná skutečná hranice lesa – příloha č.4¨
Vyznačení inženýrských sítí na hranici pozemku
– přílohy č. 5,6,7,8

Odůvodnění:
V současně platném Územním plánu sídelního útvaru Živanice
leží předmětné pozemky ve smíšené zóně s převahou bydlení.
Vzhledem ke skutečnosti, že zařazením námitkou dotčených
pozemků nedochází k narušení koncepce rozvoje obce a
nedochází k záboru nejcennější zemědělské půdy (jedná se o
půdu bonity IV.), budou pozemky zařazeny do plochy s rozdílným
způsobem využití –BV– plochy v rodinných domech – venkovské
bydlení. Na základě níže uvedeného (námitka č.2 část b) bude
přestavbová plocha P2 překlopena rovněž na bydlení. Na tuto
lokalitu budou předmětné pozemky navazovat.
Pořizovatel konstatuje, že obec Živanice leží v blízkosti větších
měst jako je Hradec Králové, Pardubice a Přelouč. Tato města
nabízí dostatek pracovních příležitostí pro občany obce
v dostupné vzdálenosti. Blízkost lázeňského města Lázně
Bohdaneč, dostatek zalesněné krajiny v okolí, blízkost písníků a
poloha obce mimo hlavní trasy automobilové dopravy předurčují
obec k odpočinkovému a rekreačnímu charakteru. Na základě
výše uvedeného se námitka přijímá.
Podmínka zařazení pozemků parc. č. 901/3 a 901/2 k.ú. Živanice
jako podmíněně přípustné z hlediska ochrany před hlukem vůči
provozu na stávající silniční komunikaci II/333 vychází ze
stanoviska dotčeného orgánu (tj. Krajská hygienická stanice
Pardubického kraje, čj. KHSPA 17603/2014/HOK-Pce, ze dne
10. 11. 2014).
Použité podklady:
1. Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení
2. Spis územního plánu Živanice Sp. zn. 24554/2011
3. Evidence nemovitostí katastrálního úřadu
4. Stavební zákon
5. Platné ÚPSÚ Živanice

REGIO, projektový ateliér s.r.o.

Územní plán Živanice

6. Stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích, ze dne 10. 11. 2014, čj. KHSPA
17603/2014/HOK-Pce
Námitka č.2 část b– se přijímá.
Námitkou je požadována změna funkčního využití v lokalitě P2 z
plochy s rozdílným způsobem využití VD- plocha výroby a
skladování – drobná a řemeslná výroba na lokalitu P1 určenou
pro bytovou zástavbu.
Projektant sloučí přestavbovou plochu P2 s přestavbovou
plochou P1 pod jednotné označení s plochou s rozdílným
způsobem využití BV – bydlení v rodinných domech venkovské.
Námitkou dotčená přestavbová plocha má více vlastníků –
celkem 5. Z toho 3 vlastníci (pan Hlásný, pan Zoubek a paní
Zoubková) podali obsahově shodnou námitku požadující
překlopení funkční plochy na bydlení venkovské. Vyhodnocení
námitky pana Hlásného je v této tabulce pod námitkou č. 9.
Odůvodnění:
Předmětný pozemek (konkrétně ½ z parc.č. 901/2 k.ú. Živanice
spadající do lokality P2) leží v zastavěném území na půdách
bonity IV.. V současně platném Územním plánu sídelního útvaru
Živanice leží předmětné pozemky ve smíšené zóně s převahou
bydlení. Překlopením přestavbové plochy P2 s rozdílným
způsobem využití VD - plocha výroby a skladování – drobná a
řemeslná výroba, na lokalitu s funkční plochou bydlení
venkovské BV zůstává v této funkční ploše možnost výrobní či
nevýrobní činnosti, tedy pozemky, stavby a zařízení drobné a
řemeslné výroby a služeb. Tato výrobní i nevýrobní činnost je
podmíněna nerušením užívání staveb ve svém okolí,
nesnižováním kvality okolního prostředí a nezvyšováním
dopravní zátěže v obci. Územní plán tedy možnost podnikání ve
funkční ploše BV ponechává.
Na základě výše uvedeného se námitka přijímá.
Použité podklady:
1. Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení
2. Spis územního plánu Živanice sp. zn. 24554/2011
3. Evidence nemovitostí katastrálního úřadu
4. Stavební zákon
5. Platné ÚPSÚ Živanice
Námitka č.2 část c – se zamítá.
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Námitkou je požadována změna funkční plochy NL- plocha lesní
na pozemcích parc. č. 900/3 a 900/1 k.ú. Živanice. Vlastníci
namítají, že pozemky nejsou ve skutečnosti zalesněny v plném
rozsahu z důvodu nadzemního vedení VN a VVN.
Projektant ponechá pozemky parc. č. 900/3 a 900/1 k.ú. Živanice
v ploše s rozdílným způsobem využití NL – lesní pozemek
Odůvodnění:
Katastrální mapa slouží projektantovi jako územně plánovací
podklad při zpracování územního plánu. Námitkou dotčené
pozemky, tj. pozemky parc. č. 900/3 a 900/1 k.ú. Živanice, leží
v nezastavěném území a jsou v současné době (ověřeno
pořizovatelem dne 2.9.2014), vedeny v katastru nemovitostí jako
pozemky lesní – tj. pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Ochrana lesa a lesních porostů je jeden z veřejných zájmů
vyplývajícím ze zvláštních právních předpisů a jeho ochranu
zajišťuje příslušný dotčený orgán. Ochrana tohoto veřejného
zájmu dále vyplývá z nadřazeného celorepublikového dokumentu
PÚR ČR 2008 (Politika územního rozvoje) a ze Zásad územního
rozvoje Pardubického kraje (ZÚR PK 2010)- nadřazený územně
plánovací dokument Pardubického kraje. ZÚR Pk řadí obec
Živanice do krajiny lesozemědělské a zemědělské. Jednou ze
zásad krajiny lesozemědělské je připouštět zábor PUPFL pouze
v nezbytných odůvodněných případech výstavby technické a
dopravní infrastruktury.
Posouzení, zda se jedná o výše uvedený případ, není součástí
řešení územního plánu, ale k problematice je kompetentní
odbor životního prostředí, Magistrátu města Pardubic, který
v dané věci povede řízení. Na základě jeho rozhodnutí a
zanesení dané skutečnosti katastrálním úřadem do katastrální
mapy, lze následně zakreslit změnu druhu pozemku do
územního plánu.
Vzhledem ke skutečnosti, že k datu vyhodnocení námitky (tj.
k 19. 9. 2014) není provedena změna druhu pozemku
katastrálním úřadem v katastrální mapě, nelze námitce v této
části vyhovět.
Použité podklady:
1. Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení
2. Spis územního plánu Živanice sp. zn. 24554/2011
3. Evidence nemovitostí katastrálního úřadu
4. Stavební zákon
5. Platné ÚPSÚ Živanice
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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František Jeřábek
Živanice 193
Živanice
533 42
ze dne 2. 7. 2014, doplněno na
veřejném projednání (22. 7. 2014)

Námitka č. 3
Znění námitky:
Tímto žádáme o doplnění Návrhu územního plánu o
zařazení pozemků 72/3 a 976/2 jako plocha BV - plocha
bydlení rodinného typu - venkovské.
Pozemek 976/2 neplní funkci vodního toku (již od druhé
poloviny minulého století).
Příloha:
Žádost na OŽP Magistrátu města Pardubice ze
dne 30.7.2014 ohledně změny druhu pozemku parc. č.
976/2 k.ú. Živanice.

Přílohy námitky jsou součástí spisu územního plánu Živanice Sp.
zn. 24554/2011.
Pozemky parc.č. 72/3 a 976/2 k.ú. Živanice jsou ve vlastnictví
pana Františka Jeřábka, Živanice 193, 533 42. Pořizovatel
vyhodnotil námitku
pana Františka Jeřábka jako námitku
podanou v souladu s § 52, odst. 2 stavebního zákona.
Námitkou dotčené pozemky leží v zastavěném území,
v severovýchodní části obce Živanice. Východní strana hraničí
s vodním tokem, z jižní a západní strany jsou zahrady.
Námitka č.3 – se přijímá.
Námitkou je požadována změna funkčního využití pozemků
parc.č.72/3 a 976/2 k.ú. Živanice na plochu bydlení rodinného
typu –BV.
Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení řadí
předmětný pozemek parc.č.72/3 k.ú. Živanice do plochy
s rozdílným způsobem využití ZS – plochy zeleně – soukromá a
vyhrazená. Pozemek parc.č.976/2 k.ú. Živanice je zařazen do
plochy
s rozdílným způsobem využití W- plochy vodní a
vodohospodářské.
Projektant zařadí pozemky parc. č. 72/3 a 976/2 k.ú. Živanice
do plochy s rozdílným způsobem využití BV – bydlení
v rodinných domech venkovské.
Odůvodnění:
V současně platném Územním plánu sídelního útvaru Živanice
leží pozemek parc.č. 72/3 k.ú. Živanice ve smíšené zóně
s převahou bydlení a pozemek parc.č 976/2 k.ú. Živanice ve
funkční ploše vodní plochy a toky. Pozemek parc,č, 976/2
k.ú.Živanice však svou původní funkci neplní. Jedná se o koryto
umělého vodního toku. Předmětné pozemky tvoří se zastavěným
stavebním pozemkem jeden celek a jsou pod společným
oplocením. Vzhledem ke skutečnosti, že zařazením námitkou
dotčených pozemků nedochází k narušení koncepce rozvoje
obce a nedochází k záboru nejcennější zemědělské půdy (jedná
se o půdu bonity V.), budou pozemky vráceny do plochy
s rozdílným způsobem využití –BV– plochy v rodinných domech
– venkovské bydlení dle současně platného Územního plánu
sídelního útvaru Živanice.
Na základě výše uvedeného se námitka přijímá.
Příloha námitky je součástí spisu územního plánu Živanice sp.
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zn. 24554/2011

Jana Beňová
Stavařov 89
530 09 Pardubice
Doručeno dne 10. 7. 2014

Námitka č. 4
Podatel je vlastníkem parcely č. 1074 zapsané na listu
vlastnictví č. 772, katastrální území Živanice, okres
Pardubice. Tento pozemek podatel využívá v
současnosti k rekreačním účelům.
Námitka se týká návrhu nového územního plánu, v
kterém je pozemek určen jako zeleň soukromá. Doposud
platný územní plán zahrnoval pozemek k rekreačním
účelům, kde bylo počítáno s vybudováním rekreačního
objektu. Z tohoto důvodu již byly učiněny některé kroky:
1. Zarovnání terénu
2. Vybudování elektrické přípojky
3. Vybudování přípojky kanalizace
4. Žádost o udělení výjimky pro umístění mobilního
domu, ke kterému již bylo vydáno souhlasné
stanovisko - viz příloha od odboru životního
prostředí
Znění námitky:
Přepracování územního plánu a zahrnutí pozemku z
kategorie zeleň soukromá do kategorie určené pro
bytovou výstavbu eventuelně kategorie pro rekreační
výstavbu.
Odůvodnění námitky:
viz. již učiněné kroky pro využití pozemku k rekreačnímu
využití a později k bydlení, které by nový územní plán
neumožňoval.
Podatel proto požaduje, aby pořizovatel Územního plánu
město
Pardubice
tuto
plochu
v
Návrhu
změnil.
Přílohy:
Závazné stanovisko orgánu státní správy lesů
Situace s vyjádřeními dotčených orgánů

Použité podklady:
1. Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení
2. Spis územního plánu Živanice sp. zn. 24554/2011
3. Evidence nemovitostí katastrálního úřadu
4. Stavební zákon
5. Platné ÚPSÚ Živanice
Pozemek parc.č. 1074 k.ú. Živanice je ve vlastnictví paní Jany
Beňové, Stavařov 89, 560 09, Pardubice. Pořizovatel vyhodnotil
námitku paní Jany Beňové jako námitku podanou v souladu s §
52, odst. 2 stavebního zákona.
Námitkou dotčený pozemek leží v zastavěném území, na
západním okraji místní části Dědek. Jižní a západní hranicí
sousedí s lesem, severně s přístupovou pozemní komunikací a
z východu navazuje na stávající zástavbu.
Námitka č.4 – se přijímá.
Námitkou je požadována změna funkčního využití pozemku
parc.č. 1074 k.ú. Živanice na plochu určenou pro bytovou
výstavbu eventuelně na plochu pro rekreační výstavbu.
Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení řadí
předmětný pozemek parc.č. . 1074 k.ú. Živanice do plochy
s rozdílným způsobem využití ZS – plochy zeleně – soukromá a
vyhrazená.
Projektant nově zařadí pozemky parc. č. 1074 k.ú. Živanice do
plochy s rozdílným způsobem využití BV – bydlení venkovské.
Odůvodnění:
Předmětný pozemek dle současně platného Územním plánu
sídelního útvaru Živanice leží ve funkční ploše chatová osadaDědek. Vlastník pozemku již učinil několik kroků k vybudování
rekreačního objektu – mobilnímu domu k rekreačním účelům na
základě současně platného územního plánu. V příloze námitky je
doloženo souhlasné závazné stanovisko orgánu státní správy
lesů k umístění mobilního domu ze dne 16. 6. 2010 vydané
Magistrátem města Pardubic, odborem životního prostředí, čj.
OŽP/38900/2010/GS a smlouva o uzavření věcného břemene na
elektrickou přípojku se společností ČEZ Distribuce, a.s. Změnou
funkční náplně plochy ze zeleně soukromé do plochy bydlení
venkovské nedojde k narušení urbanistické koncepce rozvoje
obce.
Na základě výše uvedeného se námitka přijímá.
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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Situace se zakreslením mobilheimu na
předmětném pozemku
Výpis z katastru nemovitostí k datu 4. 7. 2014
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene
Situace se zakreslením elektro přípojky na
hranici pozemku
Ing. Miloslav Hlásný
Hálkova 2970
272 01 Kladno
předáno na veřejném projednání dne
22. 7. 2014, v 18:52 hod

Námitka č. 5
Znění námitky:
Žádáme o posunutí zastavitelného území obce za
pozemek parc. č. 86/2 v k. ú. Živanice.
Odůvodnění námitky:
Jsme vlastníky pozemků do vnitra obce a předmětný
pozemek navazuje bezprostředně na stodolu a stavení.
V současné době není zalesněn a je využíván jako
zahrada.

Přílohy námitky jsou součástí spisu územního plánu Živanice Sp.
zn. 24554/2011
Použité podklady:
1. Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení
2. Spis územního plánu Živanice sp. zn. 24554/2011
3. Evidence nemovitostí katastrálního úřadu
4. ÚPSÚ Živanice
5. Stavební zákon
Pozemek parc.č. 86/2 k.ú. Živanice je ve vlastnictví Ing.
Miloslava Hlásného a paní Dagmar Hlásné, Hálkova 2970,
Kladno. Pořizovatel vyhodnotil námitku Ing. Miloslava Hlásného
a paní Dagmar Hlásné jako námitku podanou v souladu s § 52,
odst. 2 stavebního zákona.
Námitkou dotčený pozemek leží v severovýchodní části obce
Živanice. Z jižní, východní a západní strany navazuje na plochy
zahrad stávající zástavby, ze strany severní je uměle vytvořené
vodní koryto.
Námitka č.5 – se přijímá.
Námitkou je požadováno začlenění předmětného pozemku do
zastavěného území.
Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení řadí
předmětný pozemek parc.č. . 86/2 k.ú. Živanice do plochy
s rozdílným způsobem využití NL – plochy lesní.
Projektant posune hranici zastavěného území na severovýchodní
hranici pozemku parc. č. 86/2 k.ú. Živanice.
Odůvodnění:
V současně platném územním plánu sídelního útvaru Živanice
leží pozemek parc.č. 86/2 k.ú. Živanice v zastavěném území ve
funkční smíšené zóně s převahou bydlení. V návrhu územního
plánu ve vymezeném zastavěném území vytváří námitkou
dotčený pozemek proluku. Posunutím hranice zastavěného
území na jihovýchodní část předmětného pozemku dojde
k zarovnání této hranice a na koncepci rozvoje obce nebude mít
toto posunutí vliv.
Na základě výše uvedeného se námitka přijímá.
Použité podklady:
1. Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení
2. Spis územního plánu Živanice sp. zn. 24554/2011
3. Evidence nemovitostí katastrálního úřadu
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Zdeněk Votýpka
Živanice 162
53342 Živanice
předáno na veřejném projednání dne
22. 7. 2014, v 18:47 hod

Námitka č. 6
Znění námitky:
Žádám o změnu plochy Z3 – posunutí hranice Z3zvětšení na úkor Z7. Žádám o respektování hranice
pozemku 706. 707/2 již možné posunout do Z3 a plochu
Z7 ponechat na pozemku parc. č. 707/1.
Odůvodnění námitky:
Jako vlastník pozemku 706 nesouhlasím s jeho dělením
mezi obě navržené plochy.

Příloha:
Zákres řešeného území do katastrální mapy
s návrhem na jeho úpravu

4. Stavební zákon
Pozemek parc.č. 706 k.ú. Živanice je ve vlastnictví pana
Zdeňka Votýpky a paní Miluše Votýpkové, Živanice 162,
Živanice. Pořizovatel vyhodnotil námitku pana Zdeňka Votýpky a
paní Miluše Votýpkové jako námitku podanou v souladu s § 52,
odst. 2 stavebního zákona.
Námitkou dotčený pozemek leží v jižní části obce Živanice.
Severní stranou navazuje na vodní plochu, z východu a západu
ho obklopují komunikace. Z jihu navazuje na stávající zástavbu.
Námitka č.6– se přijímá.
Námitkou je požadováno posunutí hranice lokality Z3 směrem do
lokality Z7 (tj. zmenšení lokality Z7 na úkor lokality Z3). Při
vymezení lokality Z3 vlastník žádá o respektování stávající
hranice pozemku parc.č. 706, respektivě pozemku parc. č. 707/2
k.ú. Živanice.
Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení řadí pozemek
parc.č. 707/1 k.ú. Živanice do nezastavěného území, do lokality
Z7, do plochy s rozdílným způsobem využití RN-plochy rekreace
na plochách přírodního charakteru. Pozemek parc.č. 707/2 k.ú.
Živanice leží v nezastavěném území, ze 2/3 v lokalitě Z7,
v ploše s rozdílným způsobem využití RN-plochy rekreace na
plochách přírodního charakteru, z 1/3 leží v lokalitě Z3, v ploše
s rozdílným způsobem využití BV – bydlení v rodinných domech
venkovské. Pozemek parc. č. 706 leží v nezastavěném území, ze
2/3 v lokalitě Z3, 1/3 leží v lokalitě Z7.
Projektant posune a upraví hranici zastavitelné plochy Z3 na
jihozápadní hranici pozemku parc. č. 707/1 k.ú. Živanice, zmenší
tak zastavitelnou plochu Z7.
Odůvodnění:
Rozšířením zastavitelné plochy Z3 na jihovýchodní hranici
pozemku parc. č. 707/2 k.ú. Živanice bude u vodní plochy stále
zachován dostatečný pruh zeleně určený pro rekreaci na
plochách přírodního charakteru. Nové vymezení bude logicky
kopírovat hranici předmětného pozemku. V současně platném
územním plánu sídelního útvaru Živanice leží předmětné
pozemky ve funkční smíšené zóně s převahou bydlení v ploše
rezervy. Rozšířením plochy bydlení směrem k vodní ploše
nedojde k narušení celkové ani urbanistické koncepce rozvoje
obce. Obě lokality leží na půdách bonity V.- nedojde tedy
k záboru nejcennějších půd.
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Na základě výše uvedeného se námitka přijímá.
Příloha námitky je součástí spisu územního plánu Živanice sp.
zn. 24554/2011

Obec Živanice
Živanice 152
533 42 Živanice
doručeno dne 26. 8. 2014
Připomínka byla podaná po uvedené
lhůtě.
Vzhledem
k závažnosti
připomínky
je tato dodatečně
vyhodnocena.
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Námitka č. 7
Znění námitky:
Zařadit umístění okrasného jezírka s podúrovňovou
místností pro možnost pozorování života v jezírku na
pozemku 919/1.
Odůvodnění námitky:
Výukový program pro žáky ZŠ + MŚ, atraktivita návsi,
zařazení do zajímavostí turistické trasy

Použité podklady:
1. Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení
2. Spis územního plánu Živanice sp. zn. 24554/2011
3. Evidence nemovitostí katastrálního úřadu
4. Stavební zákon
5. ÚPSÚ Živanice
Pozemek parc.č. 919/1 k.ú. Živanice je ve vlastnictví obce
Živanice, Živanice 152, Živanice. Pořizovatel vyhodnotil námitku
obce Živanice jako námitku podanou v souladu s § 52, odst. 2
stavebního zákona.
Námitkou dotčený pozemek leží v centrální části obce a je
součástí lipové návsi.
Námitka č.7- se přijímá
Námitkou je požadováno
umístění okrasného jezírka
s podúrovňovou místností pro možnost pozorování života
v jezírku na pozemku parc. č. 919/1 k.ú. Živanice.
Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení řadí pozemek
parc.č. 919/1 k.ú. Živanice do zastavěného území, do plochy
s rozdílným způsobem využití ZV-plochy veřejných prostranství –
veřejná zeleň.
Projektant doplní do podmínek přípustného využití plochy
s rozdílným způsobem využití – ZV možnost umístění okrasného
jezírka s podúrovňovou místností.
Odůvodnění:
Obec Živanice leží na cykloturistické stezce vedoucí z Lázní
Bohdaneč směrem k Mělickým písníkům. Umístěním jezírka
s možností podvodního pozorování v oblasti návsi obce dojde
k požadovanému naplnění a zatraktivnění veřejného prostranství,
potažmo k zatraktivnění obce v oblasti turistického ruchu.
Turistická atraktivita obcí je jednou z republikových priorit
vymezených v nadřazeném dokumentu – Politika územního
rozvoje ČR 2008. Možnost pozorování místní fauny a flory
obohatí nejen obyvatele obce, ale zároveň návštěvníky přilehlých
měst.
Na základě výše uvedeného se námitka přijímá.
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Jiří Šafařík
Nerad 3
533 41 Lázně Bohdaneč
doručeno dne 23.7.2014

Námitka č. 8
Znění námitky:
Vyjmutí pozemku č. 191/5 ze zemědělského půdního
fondu v katastrálním území č. 797308 Nerad a o jeho
zařazení do výstavby.
Odůvodnění námitky:
Budoucí výstavba dvou rodinných domů pro mé dcery.
Příloha:
Geometrický plán se zakresleným pozemkem

Použité podklady:
1. Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení
2. Spis územního plánu Živanice sp. zn. 24554/2011
3. Evidence nemovitostí katastrálního úřadu
4. Stavební zákon
Pozemek parc.č. 191/5 k.ú. Nerad je ve vlastnictví pana Jiřího
Šafaříka a paní Vlasty Šafaříkové, Nerad 3, Lázně Bohdaneč.
Pořizovatel vyhodnotil námitku pana Jiřího Šafaříka a paní
Vlasty Šafaříkové jako námitku podanou v souladu s § 52, odst. 2
stavebního zákona.
Námitkou dotčený pozemek leží severně od místní části Nerad.
Leží v nezastavěném území, z jihovýchodní strany přiléhá
k vodoteči, z ostatních stran je pole.
Námitka č.8 - se nepřijímá
Námitkou je požadováno začlenění předmětného pozemku do
plochy s rozdílným způsobem využití určenou pro bydlení.
Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení řadí pozemek
parc.č. 191/5 k.ú. Nerad do nezastavěného území, do plochy
s rozdílným způsobem využití NZ-plochy zemědělské.
Projektant ponechá pozemek parc.č. 191/5 k.ú. Nerad v ploše
s rozdílným způsobem využití NZ-plochy zemědělské.
Odůvodnění:
Předmětný pozemek se nachází ve volné krajině,
v nezastavěném území, bez návaznosti na stávající sídlo.
Ochrana krajiny jako podstatné složky života obyvatel a ochrana
nezastavěného území je jedním z cílů územního plánování
zakotveném v ustanovení § 18 odst. 4, stavebního zákona
č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato ochrana
daná zákonem je závazná.
Předmětný pozemek a následně stavba na něm umístěná by
v krajině vytvářela izolovaný prvek, odtržený od zástavby, prvek
vytvářející samotu. Jedním z požadavků na rozvoj území obce ve
schváleném zadání územního plánu je zajištění návaznosti nově
vymezených zastavitelných ploch na stávající urbanistickou
strukturu obce včetně nevytváření samot.
Východní částí předmětného pozemku dále probíhá lokální
biokoridor vymezený kolem vodního toku. Respektování ploch a
koridorů pro biocentra a biokoridory územního systému
ekologické stability (dále jen „ÚSES“) na regionální a
nadregionální úrovni jako nezastavitelné (s využitím pro zvýšení
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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biodiverzity a ekologické stability krajiny) je jedním ze zásad pro
usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách
v území
vymezených v nadřazené územně plánovací
dokumentaci kraje - Zásady územního rozvoje Pardubického
kraje (ZÚR PK 2010). Ochrana těchto ploch je jedním
z veřejných zájmů vyplývající ze zvláštních právních předpisů.
Prvky lokálního ÚSES jsou řešeny dle dokumentace „Revize
lokálního ÚSES a plán ÚSES pro území obce s rozšířenou
působností Pardubice“. Požadavky na řešení prvků ÚSES dále
vycházejí ze schváleného zadání územního plánu a především
ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů. Územní plán musí tyto dokumenty
respektovat.
Na základě výše uvedeného se námitka zamítá.
Přílohy námitky jsou součástí spisu územního plánu Živanice Sp.
zn. 24554/2011

Ing. Miloslav Hlásný
Hálkova 2970
272 01 Kladno
doručeno dne 23.7.2014
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Námitka č. 9
Znění námitky:
Žádám o změnu určení ploch, které vlastním, v územním
plánu Živanice.
Pozemky označené jako P2 určené pro drobnou výrobu
VD žádám převést v ÚP na plochu určenou pro bydlení
BV. Jedná se o parcely a to čísla:
179, 890/25, 900/6, 900/8, 905/5, 905/11, 905/12.
Odůvodnění námitky:
Na výše uvedených pozemcích je nyní zahradnictví. Do
budoucna v příštích pěti až osmi letech máme záměr
provoz zahradnictví ukončit a pozemky využít jako
stavební parcely. Tím budeme řešit bytovou situaci členů
naší rodiny.
Děkuji za vyřízení námitky k ÚP.

Použité podklady:
1. Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení
2. Spis územního plánu Živanice sp. zn. 24554/2011
3. Evidence nemovitostí katastrálního úřadu
4. Stavební zákon
5. ÚPSÚ Živanice
Pozemky parc.č. 179, 890/25, 900/6, 900/8, 905/5, 905/11,
905/12k.ú. Živanice je ve vlastnictví Ing. Miloslava Hlásného,
Hálkova 2970, Kladno. Pořizovatel vyhodnotil námitku Ing.
Miloslava Hlásného jako námitku podanou v souladu s § 52,
odst. 2 stavebního zákona.
Námitkou dotčené pozemky leží v zastavěném území, ve
středové části katastru obce Živanice, jižně od křižovatky
pozemní komunikace II/333 s místní komunikací jdoucí
z jihovýchodního směru.
Námitka č.9 – se přijímá.
Námitkou je požadováno zrušení přestavbové plochy P2 s
plochou s rozdílným způsobem využití VD-plocha výroby a
skladování – drobná a řemeslná výroba na přestavbovou plochu
P1 s plochou s rozdílným způsobem využití BV – bydlení
v rodinných domech venkovské.
Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení řadí pozemky
parc.č. 179, 890/25, 900/6, 900/8, 905/5, 905/11, 905/12 k.ú.
Živanice do zastavěného území, do přestavbové plochy P2, do
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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plochy s rozdílným způsobem využití VD - plocha výroby a
skladování – drobná a řemeslná výroba.
Projektant přiřadí předmětné pozemky vyjma pozemků parc.
č.890/25 a 900/8 k. ú. Živanice k přestavbové lokalitě P1
do plochy s rozdílným způsobem využití BV – bydlení
v rodinných domech venkovské. Zároveň vyřeší její dopravní
napojení.
Námitkou dotčená přestavbová plocha má více vlastníků –
celkem 5. Z toho 3 vlastníci (pan Hlásný, pan Zoubek a paní
Zoubková) podali obsahově shodnou námitku požadující
překlopení funkční plochy na bydlení venkovské. Vyhodnocení
námitky pana Zoubka a paní Zoubkové je v této tabulce pod
námitkou č. 2.
Odůvodnění:
V současně platném územním plánu sídelního útvaru Živanice
(dále jen „ÚPSÚ Živanice“) leží předmětné pozemky ve smíšené
zóně s převahou bydlení. Překlopením přestavbové plochy P2
s rozdílným způsobem využití VD - plocha výroby a skladování –
drobná a řemeslná výroba, na lokalitu P1 s funkční plochou
bydlení venkovské BV zůstává v této funkční ploše možnost
výrobní či nevýrobní činnosti, tedy pozemky, stavby a zařízení
drobné a řemeslné výroby a služeb. Tato výrobní i nevýrobní
činnost je podmíněna nerušením užívání staveb ve svém okolí,
nesnižováním kvality okolního prostředí a nezvyšováním
dopravní zátěže v obci. Územní plán tedy možnost podnikání ve
funkční ploše BV ponechává.
Předmětné pozemky leží v zastavěném území na půdách bonity
IV., není tudíž zabírána orná půda.
Na základě výše uvedeného se námitka přijímá.

Hana Kohoutková
Živanice 77
533 42, Živanice
doručeno dne 24.7. 2014

Námitka č. 10
Podatel je vlastníkem pozemku par. č. 914/1 v k.ú.
Živanice, obec Živanice, číslo LV 321.
Na základě vlastnických práv k výše uvedeným
nemovitostem podatel tímto podává proti předmětnému
návrhu územního planu Živanic v souladu s ustanovením
§ 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Použité podklady:
1. Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení
2. Spis územního plánu Živanice sp. zn. 24554/2011
3. Evidence nemovitostí katastrálního úřadu
4. Stavební zákon
Pozemek parc.č. 914/1 k.ú. Živanice je ve vlastnictví pana
Josefa Kohoutka a paní Hany Kohoutkové, Živanice 77, Živanice.
Pořizovatel vyhodnotil námitku pana Josefa Kohoutka a paní
Hany Kohoutkové jako námitku podanou v souladu s § 52, odst.
2 stavebního zákona.
Námitkou dotčený pozemek parc.č. 914/1 v k.ú. Živanice leží
v zastavěném území, v jižní části obce, při místní komunikaci
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pozdějších předpisů, následující námitky:
Nesouhlasím s vedením komunikace (Z9) přes náš
pozemek pare. Č. 914/1, (v jehož sousedství se nachází
i náš rodinný dům,) který hodlám využít do budoucna
jako stavební parcelu pro svou rodinu.
Požaduji vymazání tohoto záměru z návrhu
územního plánu.
Odůvodnění:
Vedením komunikace by došlo ke snížení hodnoty
pozemku. Dále ke sníženi velikosti pozemku a tím k
omezení možnosti výstavby rodinného domu. {Jak jste
se jisté spolu se starostkou V. Rálišovou a
místostarostkou K. Voříškovou (které jsou uvedeny spolu
s Vámi pod návrhem územního plánu) na místním
šetření přesvědčila, prostředkem parcely je ještě vedeno
vysoké napětí). Není zde nejmenší důvod domnívat se,
že vedení komunikace je ve veřejném zájmu, neboť
pozemky nacházející se za mým pozemkem nejsou
pozemky obecní. Naprosto nerozumím záměru a
rozhodnutí vést komunikaci právě přes náš pozemek, V
blízkosti našeho pozemku se totiž nachází pozemek,
který je v současnosti používán jako cesta. Nejen proto
se domnívám, že před Vaším záměrem omezit moje
vlastnická práva, mělo dojít k diskuzi mezi starostkou V.
Rálišovou, místostarostkou K. Voříškovou s vlastníky
dotčených a přilehlých pozemků.
Přílohy:
Informace o pozemku z nahlížení do katastru
nemovitostí
Výřez z nového územního plánu Živanice
s vyznačením zastavitelné lokality Z9
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jdoucí z jihovýchodního směru. Ze strany východní a západní
sousedí se stávající zástavbou, ze strany severní hraničí
s pozemní komunikací, ze strany jižní s nezastavěným územím.
Námitka č.10 - se přijímá.
Námitkou je požadováno zrušení zastavitelné plocha Z9 –
s plochou s rozdílným způsobem využití DS – plocha dopravní
infrastruktury – silniční.
Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení řadí pozemek
parc.č. 914/1 v k.ú. Živanice do zastavěného území, do plochy
s rozdílným způsobem využití BV – bydlení v rodinných domech
– bydlení venkovské. Zastavitelná plocha Z9 je vymezena jako
plocha s rozdílným způsobem využití DS - plocha dopravní
infrastruktury – silniční.
Projektant odstraní zastavitelnou plochu Z9 z pozemku parc.
č.914/1 k.ú. Živanice,
a prověří jiné dopravní napojení
zastavitelné plochy Z2.
Odůvodnění:
Na základě skutečnosti, že namítající by rád stávající parcelu do
budoucna využil jako stavební parcelu pro výstavbu jednoho
rodinného domu a vzhledem ke současnému zatížení parcely
stávající trafostanicí včetně ochranného pásma a tím i zmenšení
možnosti umístění plánovaného rodinného domu, představuje
navržená komunikace další zátěž pro vlastníka (dle ust. § 18,
odst.3 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
Dopravní napojení zastavitelné lokality Z2 bude tedy řešeno
jiným způsobem navrženým projektantem.
Na základě výše uvedeného se námitka přijímá.

Obec Živanice
Živanice 152
533 42 Živanice
doručeno dne 24. 7. 2014

Námitka č. 11
Znění námitky:
Žádáme pozemek parcelní číslo 138/47 změnit na
ostatní plochu za účelem sportovních aktivit.

Použité podklady:
1. Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení
2. Spis územního plánu Živanice sp. zn. 24554/2011
3. Evidence nemovitostí katastrálního úřadu
4. Stavební zákon
5. ÚPSÚ Živanice
Pozemek parc.č. 138/47 k.ú. Živanice je ve vlastnictví obce
Živanice, Živanice 152, Živanice. Pořizovatel vyhodnotil námitku
obce Živanice jako námitku podanou v souladu s § 52, odst. 2
stavebního zákona.

Obsahově shodná námitka byla
doručena ve dvou vyhotoveních.

Odůvodnění námitky:
Zamokřená plocha (dosavadní způsob využití) tam

Námitkou dotčený pozemek parc.č. 138/47 v k.ú. Živanice leží
v zastavěném území, v severní části obce Živanice, v blízkosti
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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Druhé doručení je ze dne 25. 7. 2014

vůbec neexistuje.

Přílohy:
Informace o pozemku z nahlížení do katastru
nemovitostí

zemědělského areálu. Ze strany východní sousedí s vodním
tokem Bukovka, ze strany jižní a západní se sportovním areálem,
stranou severní sousedí se zemědělským družstvem.
Námitka č.11- se přijímá.
Námitkou je požadována změna parc. č. 138/47 k.ú. Živanice na
plochu s rozdílným způsobem využití – OS – plocha občanského
vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení.
Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení řadí pozemek
parc.č. 138/47 v k.ú. Živanice do zastavěného území, do plochy
s rozdílným způsobem využití W – plochy vodní a
vodohospodářské.
Projektant zařadí pozemek parc. č.138/47 k.ú. Živanice do plochy
s rozdílným způsobem využití OS – plochy občanského vybavení
– tělovýchovná a sportovní zařízení.
Odůvodnění:
V současně platném územním plánu sídelního útvaru Živanice
leží pozemek parc.č. 138/47 k.ú. Živanice v návrhové rekreační
zóně – krátkodová rekreace – Živanice. Navrácením pozemku do
plochy s rozdílným funkčním využitím OS nedojde k porušení
navržené koncepce rozvoje obce.
Změnu druhu pozemku však neřeší územní plán, ale je
k problematice kompetentní odbor životního prostředí, Magistrátu
města Pardubic, který v dané věci povede řízení. Na základě
jeho rozhodnutí a zanesení dané skutečnosti katastrálním
úřadem, lze zakreslit změnu druhu pozemku do územního plánu.
Na základě výše uvedeného se námitce vyhovuje.

Zemědělské a obchodní družstvo
„Bratranců Veverkových“ Živanice
Živanice 206
533 42 Živanice
Doručeno dne 25. 7. 2014

Námitka č. 12
Znění námitky:
Žádám o změnu druhu pozemku parcely č.407/1 v
katastrálním území Nerad, z lesního pozemku na ostatní
travnatý pás.
Tato parcela je v našem vlastnictví.
Je ve středu našeho střediska, takže aukčnost lesa
nenaplňuje.

Použité podklady:
1. Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení
2. Spis územního plánu Živanice sp. zn. 24554/2011
3. Evidence nemovitostí katastrálního úřadu
4. Stavební zákon
Pozemek parc.č. 407/1 k.ú.
Nerad
je ve vlastnictví
Zemědělského a obchodního družstva „Bratranců Veverkových“
Živanice, Živanice 206. Pořizovatel vyhodnotil námitku
Zemědělského a obchodního družstva „Bratranců Veverkových“
Živanice jako námitku podanou v souladu s § 52, odst. 2
stavebního zákona.
Námitkou dotčený pozemek parc.č. 407/1 v k.ú. Nerad leží
v zastavěném území, v severní části obce Živanice, v areálu
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Odůvodnění námitky;
Pod druhem pozemku „lesní" jsou taková ochranná
pásma, která nám brání k výstavbě nového teletníku.
Novou výstavbou zkvalitníme ochranu životního
prostředí, zdraví a pohodu zvířat a lepší pracovní
podmínky pro naše zaměstnance.

Přílohy:
Informace o pozemku z nahlížení do katastru
nemovitostí
Snímek
katastrální
mapy
s vyznačením
předmětného pozemku

Petr Kučera
Nerad 24
533 41 Lázně Bohdaneč
doručeno dne 25.7. 2014

Námitka č. 13
Znění námitky:
Žádám aby na pozemku -32/1, 32/3, 362/32, 362/28, tyto
pozemky v lokalitě Z1 v BV nebyly zařazeny do
etapizace výstavby do 2 či 3 části, aby v první etapě
výstavby se mohlo i na těchto pozemcích začít stavět a
nemusely jsme čekat až bude zastavěno 70% lokality Z1
směrem od hlavní silnice ze Živanic.
Odůvodnění námitky:
Na svých pozemcích si chci postavyt RD a nemůžu
čekat až bude zastavěno 70% území Z1 z finančních
důvodu není možné zakoupení st. Parcely v jiné lokalitě
poté by nebylo možné dokončení RD pro svojí rodinu.

Přílohy:
Výpis z katastru nemovitostí ze dne 4. 11. 2013
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zemědělského družstva.
Námitka č.12- námitka je bezpředmětná
Námitkou je požadována změna druhu pozemku parc. č. 407/1
k.ú. Nerad z lesního pozemku na ostatní travnatý pás.
Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení řadí pozemek
parc.č. 407/1 v k.ú. Nerad do zastavěného území, do plochy
s rozdílným způsobem využití VZ – plochy výroby a skladovánízemědělská výroba.
Odůvodnění:
Územní plán řadí předmětný pozemek do plochy s rozdílným
způsobem využití VZ – plocha výroby a skladování – zemědělská
výroba. Tato plocha svými danými podmínkami umožňuje
výstavbu námitkou zmiňovaného teletníku. Územní plán neřeší
změnu druhu pozemku, k problematice je kompetentní odbor
životního prostředí, Magistrátu města Pardubic, který v dané věci
vede řízení. Na základě jeho rozhodnutí a zanesení dané
skutečnosti katastrálním úřadem do katastrální mapy, lze
zakreslit změnu druhu pozemku do územního plánu.
Použité podklady:
1. Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení
2. Spis územního plánu Živanice sp. zn. 24554/2011
3. Evidence nemovitostí katastrálního úřadu
4. Stavební zákon
Pozemky parc.č. 32/1, 32/3, 362/32 k.ú. Nerad jsou ve
vlastnictví pana Petra Kučery a paní Hany Kučerové, Nerad 24,
Lázně Bohdaneč. Pozemek parc. č. 362/28 k.ú. Živanice je ve
vlastnictví pana Josefa Kučery, paní Růženy Kučerové, pana
Josefa Vodičky a paní Miluše Vodičkové. Pořizovatel vyhodnotil
námitku pana Petra Kučery a paní Hany Kučerové jako námitku
podanou v souladu s § 52, odst. 2 stavebního zákona.
Námitkou dotčené pozemky parc.č. 32/1, 32/3, 362/32 v k.ú.
Nerad leží v nezastavěném území, ze severu místní části Nerad.
Námitka č.13 – se přijímá.
Námitkou je požadováno vyloučení předmětných pozemků
z etapizace výstavby, která je předepsána jako jedna
z podmínek pro navrženou územní studii.
Projektant zobecní podmínky navržené územní studie, tj.
především rozdělení do více logických celků včetně vynechání
podmínky realizace.
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Odůvodnění:
Rozdělením zastavitelné lokality Z1 o rozloze 9,98 ha do více
logických celků, které nebudou na sebe vázány podmínkou
zastavitelnosti, bude po zpracování územní studie
umožněna výstavba i na předmětných pozemcích, které se
nachází v západní části lokality Z1. Zobecněním podmínek
vymezených v územní studii se stavebníkům umožní
výstavba bez větších časových prodlev.
Na základě výše uvedeného se námitka přijímá.

Hana Kučerová
Nerad 24
533 41 Lázně Bohdaneč
doručeno dne 25.7. 2014

Námitka č. 14
Znění námitky:
Žádám aby na pozemku -32/1, 32/3, 362/32, 362/28, tyto
pozemky v lokalitě Z1 v BV nebyly zařazeny do
etapizace výstavby do 2 či 3 části, aby v první etapě
výstavby se mohlo i na těchto pozemcích začít stavět a
nemusely jsme čekat až bude zastavěno 70% lokality Z1
směrem od hlavní silnice ze Živanic.
Odůvodnění námitky:
Na svých pozemcích si chci postavyt RD a nemůžu
čekat až bude zastavěno 70% území Z1 z finančních
důvodu není možné zakoupení st. parcely v jiné lokalitě
poté by nebylo možné dokončení RD pro svojí rodinu.

Použité podklady:
1. Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení
2. Spis územního plánu Živanice sp. zn. 24554/2011
3. Evidence nemovitostí katastrálního úřadu
4. Stavební zákon
Pozemky parc.č. 32/1, 32/3, 362/32 k.ú. Nerad jsou ve
vlastnictví pana Petra Kučery a paní Hany Kučerové, Nerad 24,
Lázně Bohdaneč. Pozemek parc. č. 362/28 k.ú. Živanice je ve
vlastnictví pana Josefa Kučery, paní Růženy Kučerové, pana
Josefa Vodičky a paní Miluše Vodičkové. Pořizovatel vyhodnotil
námitku pana Petra Kučery a paní Hany Kučerové jako námitku
podanou v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona.
Námitkou dotčené pozemky parc.č. 32/1, 32/3, 362/32 v k.ú.
Nerad leží v nezastavěném území, ze severu místní části Nerad.
Námitka č.14 – se přijímá.
Námitkou je požadováno vyloučení předmětných pozemků
z etapizace výstavby, která je předepsána jako jedna
z podmínek pro navrženou územní studii.
Projektant zobecní podmínky navržené územní studie, tj.
především rozdělení do více logických celků včetně vynechání
podmínky realizace.
Odůvodnění:
Rozdělením zastavitelné lokality Z1 o rozloze 9,98 ha do více
logických celků, které nebudou na sebe vázány podmínkou
zastavitelnosti, bude po zpracování územní studie umožněna
výstavba i na předmětných pozemcích, které se nachází
v západní části lokality Z1. Zobecněním podmínek vymezených
v územní studii se stavebníkům umožní výstavba bez větších
časových prodlev.
Na základě výše uvedeného se námitka přijímá.
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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Ing. Miloslav Hlásný
Hálkova 2970
272 01 Kladno
doručeno dne 28.7.2014

Námitka č. 15
Znění námitky:
Jsem vlastníkem pozemku par.č. 879/1 v k.ú. Živanice,
obec Živanice, číslo LV 701
Na základě vlastnických práv k výše uvedené
nemovitosti podávám tímto proti předmětnému návrhu
územního plánu Živanic v souladu s ustanovením §52
odst.2 zákona č.. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, následující námitky:
Zásadně nesouhlasím se začleněním mé parcely
č.879/1 do lokálního biocentra LBC 27 -název Nad
Jezerem.
Tento pozemek je v katastru nemovitostí veden jako „
orná půda".
Trvám na ponechání tohoto pozemku v plochách
zemědělských jako zemědělský půdní fond.
Odůvodnění:
Pozemek je veden jako orná půda, má výměru 1,276 ha.
Na pozemku je hnědozem, má dobrou bonitu. Pozemek
je celý začleněn do velkého lánu, na kterém hospodaří
JZD- letos byl oset pšenicí. Na pozemku není žádný
strom, ani keř, ani trávní porost. Jako vlastník nechci ani
v budoucnu měnit u tohoto pole ornou půdu na lesní
pozemek a s takovou změnou zásadně nesouhlasím.
V sousedství mého pozemku je stávající lesní pozemek
,který funkci lokálního biocentra plní. Nevidím žádný
důvod pro rozšíření LBC také na můj pozemek. Tím by
došlo k omezení využití mého pozemku pro
zemědělskou výrobu. Proto s návrhem na začlenění
mého pozemku do LBC nesouhlasím. Vzhledem k
dostatečnému počtu lesů a luk v katastru obce Živanice
je důležitější nesnižovat výměru orné půdy.
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Použité podklady:
1. Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení
2. Spis územního plánu Živanice sp. zn. 24554/2011
3. Evidence nemovitostí katastrálního úřadu
4. Stavební zákon
Pozemek parc.č. 879/1 k.ú. Živanice je ve vlastnictví Ing.
Miloslava Hlásného, Hálkova 2970, Kladno. Pořizovatel
vyhodnotil námitku
Ing. Miloslava Hlásného jako námitku
podanou v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona.
Námitkou dotčený pozemek leží v nezastavěném území, v jižní
části katastru obce Živanice. Z východní strany navazuje na
stávající vodoteč.
Výše uvedený vlastník pozemku v podané námitce požaduje dvě
změny územního plánu. Následující vypořádání námitky řeší
pouze první část. Druhá část podané námitky je vyhodnocena
jako námitka podaná v rozporu s § 52, odst. 2 stavebního
zákona, protože Ing. Miloslav Hlásný není vlastníkem pozemků
navržené cyklistické stezky, není ani oprávněným investorem a
nepředložil doklad o tom, že je zástupcem veřejnosti. Z tohoto
důvodu je podaná námitka vyhodnocena jako připomínka –
vyhodnocení viz připomínka č. 19.
Námitka č.15- se zamítá.
Námitkou je požadováno vyjmutí předmětného pozemku z
územního systému ekologické stability, konkrétně z lokálního
biocentra LBC 27 a jeho zpětné začlenění do plochy
zemědělské.
Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení řadí
předmětný pozemek parc.č. 879/1 k.ú. Živanice do plochy
s rozdílným způsobem využití NP – plochy přírodní, do lokálního
biocentra LBC 27.
Projektant ponechá pozemek parc. č. 879/1 k.ú. Živanice
v lokálním biocentru LBC 27.
Odůvodnění:
Návrh řešení prvků ÚSES vychází z koncepce řešení těchto
prvků (nadregionálních a regionálních) v nadřazené územně
plánovací dokumentaci – ZÚR Pk; prvky lokální jsou řešeny dle
dokumentace „Revize lokálního ÚSES a plán ÚSES pro území
obce s rozšířenou působností Pardubice“. Požadavky na řešení
prvků ÚSES vycházejí taktéž i ze schváleného zadání územního
plánu a především ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Ochrana těchto ploch
je jedním z veřejných zájmů vyplývající ze zvláštních právních
předpisů.
Územní plán musí tyto dokumenty respektovat.
Na základě výše uvedeného se námitka zamítá.
Použité podklady:
1. Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení
2. Spis územního plánu Živanice sp. zn. 24554/2011
3. Evidence nemovitostí katastrálního úřadu
4. Stavební zákon

Laďka Tichá
Živanice 212
533 42 Živanice
Doručeno dne 29.7.2014

Dále doporučuji změnit trasu cyklostezky ze Živanic do
Mělic. Namísto trasy mezi poli, navíc okružní, doporučuji
vést cyklostezku na okraji lesa podél silnice za Živanic
do Mělic. Bud přímo podél silnice, nabo z druhé strany
pásu lesa pod silnicí. Toto umístění cyklostezky má
výhody:
kratší trasa - stezka bude sloužit především k
rychlému přejezdu cyklistů k jezerům a zpět. V
případě výrazně delších tras cyklostezky budou
cyklisté nadále jezdit po silnici přes nebezpečí
bouraček.
příjemnější prostředí jízdy na okraji lesa nežli
mezi poli
při stavbě cyklostezky nebude zabírána orná
půda - pro cyklostezku bude nutno stávající polní
cesty rozšiřovat
nedojde k problémům s tím, že po cestách mezi
poli jezdí zemědělská technika a tato možnost musí
být zachována i po zřízení cyklostezek na stávajících
polních cestách.
Očekávám Vaše vyjádření.
Námitka č. 16
Znění námitky:
Žádám o připojení pozemků p.č. 185/3 a 953/1 do zóny
OM – plochy občanského vybavení- komerční zařízení
malá a střední. Jedná se o připojení k pozemkům p.č.
90/10, 975/5, 90/9, 987/5.
Odůvodnění námitky:
Všechny výše uvedené pozemky tvoří obchodní a
skladovací plochy zahradního centra v Živanicích, jedná
se o jeden funkční celek, celý oplocený. Na pozemku

Vyhodnocení této části námitky je součástí vyhodnocení
připomínek z veřejného řízení pod názvem připomínka č. 19.

Pozemek parc.č. 185/3 a 953/1 k.ú. Živanice je ve vlastnictví
paní Ing.Laďky Tiché a pana Ing. Petra Tichého, Živanice 212,
Živanice. Pořizovatel vyhodnotil námitku paní Ing.Laďky Tiché a
pana Ing. Petra Tichého jako námitku podanou v souladu s § 52,
odst. 2 stavebního zákona.
Námitkou dotčené pozemky
v severní části obce Živanice.

leží

v nezastavěném

území,

Námitka č.16 – se přijímá
Námitkou je požadováno připojení pozemků k ploše s rozdílným
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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185/3 se nachází skleník (fóliovník, pozemek 185/3 byl
vyňat z PUPFL (příloha).
Příloha:
Souhlas s trvalým odnětím PUPFL vydaný
Lesní správou Nasavrky, ze dne 6. 2. 2012, pod čj.
LCR157/000292/2012

způsobem využití OM – plochy občanského vybavení- komerční
zařízení malá a střední.
Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení řadí
předmětný pozemek parc.č. 185/3 k.ú. Živanice do plochy
s rozdílným způsobem využití NP – plochy přírodní, do lokálního
biocentra LBC 28. Pozemek parc.č. 953/1 k.ú. Živanice do
plochy s rozdílným způsobem využití W – plochy vodní a
vodohospodářské.
Projektant zařadí pozemky parc. č.185/3 a 953/1 k.ú. Živanice do
zastavěného území do plochy s rozdílným způsobem využití OM
- plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a
střední.
Odůvodnění:
Na základě doloženého souhlasu s trvalým odnětím PUPFL
vydaným dne 6. 2. 2012 pod čj. LCR157/000292/2012 a
vzhledem k zaplocení předmětných pozemků bude upravena
hranice zastavěného území na severovýchodní hranici pozemku
parc. č.185/3 k.ú. Živanice. V současně platném územním plánu
sídelního útvaru Živanice leží předmětné pozemky ve smíšené
zóně s převahou bydlení. Námitkou navržená plocha občanského
vybavení OM – komerční zařízení malá a střední v sobě odráží
současnou funkční náplň dané plochy.
Na základě výše uvedeného se námitka přijímá.

Drahoslava Petrová
Erno Košťála 974
530 12 Pardubice
Předáno na veřejném projednání dne
22. 7. 2014
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Námitka č. 17
Znění námitky:
1. Odstranění lokálního biokoridoru z pozemku č.
338/38 v k.ú. Živanice
2. Převod pozemku 338/38 s označením NSpz –
plocha smíšená nezastavěného území na pozemek
s označením ZS – zeleň soukromá (alespoň část
pozemku).
Odůvodnění námitky:
Z důvodu vedení lok. biokoridoru přes pozemek nelze
s pozemkem volně nakládat, např. ho oplotit

Použité podklady:
1. Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení
2. Spis územního plánu Živanice sp. zn. 24554/2011
3. Evidence nemovitostí katastrálního úřadu
4. Stavební zákon
Pozemek parc.č. 338/38 k.ú. Živanice je ve vlastnictví paní
Drahoslavy Petrové, Erno Košťála 974, 530 12 Pardubice.
Pořizovatel vyhodnotil námitku paní Drahoslavy Petrové jako
námitku podanou v souladu s § 52, odst. 2 stavebního zákona.
Námitkou dotčený pozemek leží v nezastavěném území, ve
východní části obce Živanice.
Výše uvedený vlastník pozemku v podané námitce požaduje dvě
změny územního plánu. Následující vypořádání námitky je tedy
děleno do dvou částí a každá tato část je odůvodněna
samostatně.
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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Námitka č.17 část a – se částečně přijímá.
Námitkou je požadováno odstranění lokálního biokoridoru
z pozemku parc. č. 338/38 k.ú. Živanice.
Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení řadí
předmětný pozemek parc.č. 338/38 k.ú. Živanice do plochy
s rozdílným způsobem využití NSpz – plochy smíšené
nezastavěného území- přírodní, zemědělské. Střední částí
pozemku prochází lokální biokoridor LBK 29.
Projektant prověří možnost posunutí biokoridoru LBK 29
k východní hranici předmětného pozemku.
Odůvodnění:
Prvky lokálního územního systému ekologické stability jsou
řešeny dle dokumentace „Revize lokálního ÚSES a plán ÚSES
pro území obce s rozšířenou působností Pardubice“. Tato revize
slouží projektantovi jako podkladový materiál. Požadavky na
řešení prvků ÚSES vycházejí ze schváleného zadání územního
plánu a především ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Územní plán musí tyto
dokumenty respektovat.
Dle §18 odst.5 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů
lze v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem
umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření mimo jiné pro ochranu
přírody a krajiny.
Index „p“ v ploše smíšené nezastavěného území- přírodní,
zemědělské předurčuje přírodní funkci v území a na základě
výše uvedeného jsou přírodní prvky zákonem chráněny. Do
výčtu přírodních prvků patří mimo jiné i územní systém
ekologické stability.
Lokální biokoridor tedy nelze z námitkou dotčeného pozemku
zcela odstranit, avšak posunutí k jeho východní hranici neovlivní
jeho funkčnost v území.
Na základě výše uvedeného se námitka částečně přijímá.
Použité podklady:
1. Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení
2. Spis územního plánu Živanice sp. zn. 24554/2011
3. Evidence nemovitostí katastrálního úřadu
4. Stavební zákon
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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5. Metodika Minis vydaná Pardubickým krajem
Námitka č.17 část b – se zamítá.
Námitkou je požadována změna funkčního využití pozemku parc.
č. 338/38 k.ú. Živanice z plochy s rozdílným způsobem využití
NSpz na plochu s rozdílným způsobem využití ZS – zeleň
soukromá.
Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení řadí
předmětný pozemek parc.č. 338/38 k.ú. Živanice do plochy
s rozdílným způsobem využití NSpz – plochy smíšené
nezastavěného území- přírodní, zemědělské.
Projektant ponechá pozemek parc. č. 338/28 k.ú. Živanice
v ploše s rozdílným způsobem využití NSpz.
Odůvodnění:
Předmětný pozemek leží v nezastavěném území, netvoří
souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami ani není
pod společným oplocením s těmito objekty a jejich přilehlými
pozemky. Plochy zeleně – soukromé a vyhrazené jsou
charakterizovány (dle metodiky Minis vydané Krajským úřadem
Pardubického kraje, která je v souladu s požadavky stávající
legislativy) jako významné plochy zeleně v sídlech, výjimečně
v nezastavěném území, obvykle oplocené, zejména zahrady,
které v daném případě nemohou být součástí jiných typů ploch.
Předmětný pozemek je veden v katastru nemovitostí pod druhem
pozemku orná půda,
není oplocen a nejedná se ani o
významnou plochu zeleně v sídle.
Metodika Minis je dokument obsahující minimální standard pro
digitální zpracování územních plánů v GIS. Jedním z požadavků
při získávání dotací pro obce je zpracování územního plánu dle
této metodiky. Zpracování územního plánu dle metodiky Minis je
součástí schváleného zadání.
Na základě výše uvedeného se námitka zamítá.
Použité podklady:
1. Územní plán Živanice upravený pro veřejné řízení
2. Spis územního plánu Živanice sp. zn. 24554/2011
3. Evidence nemovitostí katastrálního úřadu
4. Stavební zákon
5. Metodika Minis vydaná Pardubickým krajem
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Poučení:
Proti rozhodnutí o námitkách se nelze dle ustanovení § 172 odst.5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolat ani podat rozklad.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK PO SPOLEČNÉM A VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ ÚP ŹIVANICE
Připomínky ze společného jednání
Termín podávání připomínek: 15. 1. – 5. 3. 2013

Ostatní subjekty a
veřejnost
Kučera Petr,
Nerad 24
533 41 Lázně Bohdaneč
doručeno dne 18. 2. 2013

Kučerová Hana
Nerad 24
533 41 Lázně Bohdaneč
doručeno dne 18. 2. 2013

Připomínky

Vyhodnocení připomínek

Připomínka č.1
Dobrý den
Podáváme připomínku k územnímu plánu obce Živanice
jedná se o územní plán v Neradu s číslem LV 56
katastrálního území Nerad 797308 jedná se o pozemek s
parcelním číslem 362/32. Žádáme abychom byly zahrnuti
do územního plánu do lokality určené k RD výstavbě. S
tímto zahrnutím žádáme o celkovou výměru pozemku
zahrnutí do územního plánu to je 8399m2 v případě
pokud nelze celí náš pozemek zahrnout do územního
plánu žádáme aspoň zahrnout do lokality určené k RD
výstavbě celkem výměru 4199m2 Plus žádáme o
zahrnutí v Neradu katastrální území 797308 parcelu s
parcelním 362/28 zahrnout do územního plánu do
lokality určené k RD výstavbě zahrnout prosím 317,5m2.
Děkujeme za brzké vyřízení naší žádosti.

Připomínka pana Petra Kučery byla podána v řádném termínu
dle § 50 odst. 3 zákona č.183/2006 ve znění pozdějších předpisů
a obsahuje všechny náležitosti řádného podání dle § 37
správního řádu ve znění pozdějších předpisů.
Připomínce se vyhovuje
Pan Kučera žádá o zahrnutí pozemků parc. č. 362/32, 362/28
k.ú. Nerad do lokality Z1 s plochou s rozdílným způsobem využití
BV.
Projektant na základě vyhodnocení připomínky zařadil část
pozemku 362/32 k.ú. Nerad a část pozemku parc.č. 362/28 k.ú.
Nerad do zastavitelné lokality Z1 do plochy s rozdílným
způsobem využití BV – bydlení v rodinných domech –
venkovské. Hranice pozemků vymezená pro začlenění do
zastavitelné lokality kopíruje (resp. prodlužuje) navrženou
severní hranici této lokality – lokality Z1.

Připomínka č.2
Dobrý den
Podáváme připomínku k územnímu plánu obce Živanice
jedná se o územní plán v Neradu s číslem LV 56
katastrálního území Nerad 797308 jedná se o pozemek s

Odůvodnění:
Pozemky parc. č. 362/32 a 362/28 k.ú. Nerad jsou v přímé
návaznosti na návrhem územního plánu
vymezenou
zastavitelnou lokalitu Z1 s plochou s rozdílným způsobem využití
BV – bydlení v rodinných domech – venkovské. Zařazením
těchto částí pozemků do zastavitelné lokality nedochází
k narušení koncepce rozvoje obce. Podmínkou pro výstavbu
rodinných domů v této lokalitě je zpracování územní studie, která
bude sloužit jako územně plánovací podklad pro rozhodování
v daném území.
Připomínka paní Kučerové byla podána v řádném termínu dle §
50 odst. 3 zákona č.183/2006 ve znění pozdějších předpisů a
obsahuje všechny náležitosti řádného podání dle § 37 správního
řádu ve znění pozdějších předpisů.
Připomínka je svým obsahem totožná s připomínkou pana Petra
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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Vodička Josef
Palackého 2407
530 02 Pardubice
doručeno dne 20. 2. 2013

Vodičková Miluše
Palackého 2407
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parcelním číslem 362/32 Žádáme abychom byly zahrnuti
do územního plánu do lokality určené k RD výstavbě. S
tímto zahrnutím žádáme o celkovou výměru pozemku
zahrnutí do územního plánu to je 8399m2 v případě
pokud nelze celí náš pozemek zahrnout do územního
plánu žádáme aspoň zahrnout do lokality určené k RD
výstavbě celkem výměru 4199m2 Plus žádáme o
zahrnutí v Neradu katastrální území 797308 parcelu s
parcelním 362/28 zahrnout do územního plánu do
lokality určené k RD výstavbě zahrnout prosím 317,5m2.
Děkujeme za brzké vyřízení naší žádosti.
Připomínka č.3
Dobrý den,
podáváme připomínku k územnímu plánu obce Živanice
jedná se o územní plán v Neradu s číslem LV 368
katastrálního území Nerad 797308 jedná se o pozemek
s parcelním číslem 362/27. Žádáme abychom byly
zahrnuti do územního plánu do lokality určené k RD
výstavbě. S tímto zahrnutím žádáme o celkovou výměru
pozemku zahrnutí do územního plánu to je 7851 m2
v případě pokud nelze celí náš pozemek zahrnout do
územního plánu žádáme aspoň zahrnout do lokality
určené k RD výstavbě celkem výměru 3925,5 m2. Plus
žádáme o zahrnutí v Neradu katastrální území 797308
LV 368 parcelu s parcelním 362/28 zahrnout do
územního plánu do lokality určené k RD výstavbě
zahrnout prosím 317,5 m2.
Děkujeme za brzké vyřízení naší žádosti.

Připomínka č.4
Dobrý den,

Kučery. Odůvodnění připomínky je shodné s odůvodněním
připomínky pana Kučery.
Připomínce se vyhovuje

Připomínka pana Vodičky byla podána v řádném termínu dle §
50 odst. 3 zákona č.183/2006 ve znění pozdějších předpisů a
obsahuje všechny náležitosti řádného podání dle § 37 správního
řádu ve znění pozdějších předpisů.
Připomínce se vyhovuje
Pan Josef Vodička žádá o zahrnutí pozemku parc. č. 362/27 k.ú.
Nerad do lokality Z1.
Projektant na základě vyhodnocení připomínky zařadil část
pozemku 362/27 k.ú. Nerad do zastavitelné lokality Z1 do plochy
s rozdílným způsobem využití BV – bydlení v rodinných domech
– venkovské. Část pozemku parc.č. 362/28 k.ú. Nerad je již
připomínkou pana Kučery do zastavitelné plochy zařazena – viz
výše. Hranice pozemků vymezená pro začlenění do zastavitelné
lokality je v prodloužení navržené severní hranice této lokality –
lokality Z1.
Odůvodnění:
Části pozemků parc. č. 362/27 k.ú. a 362/28 k.ú. Nerad sousedí
s pozemkem parc. č. 362/32 k.ú. Nerad, který byl na základě
vyhodnocení připomínky pana Kučery – viz výše- zařazen do
zastavitelné lokality Z1. Část pozemku parc.č. 362/28 k.ú. Nerad
byl taktéž ve vyhodnocení připomínky pana Kučery zařazen do
zastavitelné lokality Z1. Pozemek parc. č. 362/27 k.ú. Nerad
navazuje tedy na zastavitelnou lokalitu Z1 s plochou s rozdílným
způsobem využití BV – bydlení v rodinných domech –
venkovské. Zařazením části pozemku parc. č. 362/27 k.ú Nerad
do zastavitelné lokality nedochází k narušení koncepce rozvoje
obce. Podmínkou pro výstavbu v této lokalitě je zpracování
územní studie, která bude sloužit jako územně plánovací podklad
pro rozhodování v daném území.
Připomínka paní Vodičkové byla podána v řádném termínu dle §
50 odst. 3 zákona č.183/2006 ve znění pozdějších předpisů a
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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530 02 Pardubice
doručeno dne 20. 2. 2013

Josef Vodička, Miluše Vodičková
Nerad 23
533 41 Lázně Bohdaneč
doručeno dne 5. 3. 2013

podáváme připomínku k územnímu plánu obce Živanice
jedná se o územní plán v Neradu s číslem LV 368
katastrálního území Nerad 797308 jedná se o pozemek
s parcelním číslem 362/27. Žádáme abychom byly
zahrnuti do územního plánu do lokality určené k RD
výstavbě. S tímto zahrnutím žádáme o celkovou výměru
pozemku zahrnutí do územního plánu to je 7851 m2
v případě pokud nelze celí náš pozemek zahrnout do
územního plánu žádáme aspoň zahrnout do lokality
určené k RD výstavbě celkem výměru 3925,5 m2. Plus
žádáme o zahrnutí v Neradu katastrální území 797308
LV 368 parcelu s parcelním 362/28 zahrnout do
územního plánu do lokality určené k RD výstavbě
zahrnout prosím 317,5 m2.
Děkujeme za brzké vyřízení naší žádosti.
Připomínka č.5
Dobrý den
Podáváme připomínku respektive požadavek k
územnímu plánu v Neradu 797308
Jedná se o pozemek lesní s číslem 33/2 a 33/3 s číslem
LV 368.
Žádáme o vynětí pozemku z lesního půdního fondu a
zahrnutí do lokality určené k RD
výstavbě.
ODŮVODNĚNÍ Les 33/2 a 33/3 s výměrou 1105m2 při ponechání lesa
by se les nacházel uprostřed obytné vesnice a bránil by k
rozvojové výstavbě obce. Nenavazuje na souvislý
komplex a naskýtá se předpoklad k rentabilnímu
lesnickému využití. Mnohem lépe může být pozemek
využit jako stavební parcela nebo jako zahrada.
Děkuji za brzké vyřízení mé žádosti.

obsahuje všechny náležitosti řádného podání dle § 37 správního
řádu ve znění pozdějších předpisů.
Připomínce se vyhovuje
Připomínka je svým obsahem totožná s připomínkou pana Josefa
Vodičky. Odůvodnění připomínky je shodné s odůvodněním
připomínky pana Vodičky.

Připomínka pana Josefa Vodičky a paní Miluše Vodičkové byla
podána v řádném termínu dle § 50 odst. 3 zákona č.183/2006 ve
znění pozdějších předpisů a obsahuje všechny náležitosti
řádného podání dle § 37 správního řádu ve znění pozdějších
předpisů.
Připomínce se vyhovuje
Pan Josef Vodička a paní Miluše Vodičková žádají o zahrnutí
pozemků parc. č. 33/2 a 33/3 k.ú. Nerad do zastavitelné lokality
Z1.
Pořizovatel si k připomínce vyžádal vyjádření Odboru životního
prostředí Magistrátu města Pardubic (dále jen „MmP OŽP“).
Projektant zařadil předmětné pozemky do zastavitelné lokality Z1
do plochy s rozdílným způsobem využití
BV – bydlení
venkovské.
Odůvodnění:
Při posuzování možnosti souhlasu s podanou připomínkou
(požadavkem) se MmP OŽP zabýval tím, zda je v daném případě
smysluplné trvat na zachování zařazení p.p.č. 33/2 a 33/3 v k.ú.
Nerad do PUPFL.
Dospěl k těmto závěrům. Jedná se o izolovaný lesík o ploše
0,1905 ha, jež těsně přiléhá k zahradám na okraji obce. Ze
zpracované lesní hospodářské osnovy je zřejmé, že se na
pozemcích nachází porost lesních dřevin ve věku kolem 80 let,
tvořený převážně břízou a borovicí, s velmi nízkou zásobou
3
dřeva (22 m dřevní hmoty). Nejedná se tedy o lesnicky cennou
lokalitu. Navíc je možné připustit, že existence tohoto malého
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lesíku v bezprostřední blízkosti zastavěného území může být do
budoucna limitujícím faktorem pro případný rozvoj obce.
Vzhledem k výše uvedenému MmP OŽP považuje, v tomto
případě, za možné, aby lokalita byla zařazena v územním plánu
mezi plochy, kde je přípustné i jiné využití než les, v daném
případě tedy do nejlépe do lokality Z1.
Upozorňujeme však na skutečnost, že případným zařazením
výše uvedených pozemků do rozvojové lokality Z1 bude pouze
umožněno jejich následné využití jiné, než jako PUPFL.
Požadavek majitelů uvedených pozemků, aby byly tyto pozemky
vyňaty z PUPFL, bude řešen až v souvislosti s konkrétním
umístěním stavby, kdy bude muset být použit postup dle § 15 –
18 lesního zákona – tedy rozhodnutí o trvalém odnětí PUPFL.
V souvislosti s tím dále sdělujeme, že odnětí PUPFL podléhá
poplatku, jehož výše se vypočítá dle přílohy č. 1 k zákonu o
lesích a nejde o částku bezvýznamnou. Dokud nebudou
pozemky odňaty z PUPFL, budou nadále zařazeny mezi lesní
pozemky se způsobem ochrany PUPFL a budou se tedy na ně
vztahovat nadále všechna ustanovení lesního zákona, tedy 50 m
ochranné pásmo, povinnosti zalesňování.
Milan a Radmila Vodičkovi
Živanice 194
doručeno dne 27. 2. 2013
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Připomínka č.6
Námitka, připomínka k návrhu Územního plánu Živaníce

Připomínka paní Radmily Vodičkové a pana Milana Vodičky byla
podána v řádném termínu dle § 50 odst. 3 zákona č.183/2006 ve
znění pozdějších předpisů a obsahuje všechny náležitosti
řádného podání dle § 37 správního řádu ve znění pozdějších
předpisů.

Jako vlastníci parc. st. 210 k. ú. Živanice vznášíme
námitku k návrhu ÚP Živanice, konkrétně k podmínkám
využití plochy P2. Dle našeho názoru není u podmínek
využití plochy P2 dostatečně zabezpečena ochrana
okolních ploch před možnými negativními vlivy
budoucího hlavního, přípustného a podmíněně
přípustného využití funkce Plochy výroby a skladování.
Dále připomínáme, že nová Plocha výroby a skladování
P2 je ze severu, severovýchodu a jihovýchodu
obklopena stávajícími i navrženými plochami bydlení,
které by měly požívat nejvyššího stupně ochrany a i na
toto by měly konkrétní podmínky využití plochy P2 brát
větší zřetel nehledě na skutečnost, že dosud se na této
ploše pouze provozovalo zahradnictví, tedy vesnická
funkce více než tradiční.

Pan Milan Vodička a paní Radmila Vodičková vznáší připomínku
k návrhu ÚP Živanice, a to k upřesnění podmínek využití plochy
P2, konkrétně k zabezpečení ochrany okolních ploch před
možnými negativními vlivy navržené přestavbou plochy. Dále
žádají o prověření zařazení přestavbové lokality P2 k lokalitě P1
tedy do plochy pro bydlení vzhledem ke konfliktnosti plochy VD
s okolní zástavbou

Žádáme o prověření zařazení uvedené plochy P2 do
funkce bydlení, protože funkce bydlení je slučitelná s

Odůvodnění:
Na základě vyhodnocení námitek podaných 3-mi vlastníky

Připomínce se vyhovuje

Projektant překlopí přestavbovou lokalitu P2 na přestavbovou
lokalitu P1 s plochou s rozdílným způsobem využití BV – bydlení
v rodinných domech venkovské. Zároveň vyřeší její dopravní
napojení.

REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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okolní stávající zástavbou i nově navrhovanou, dle
našeho názoru navržená funkce výrobní a skladování je
konfliktní.

Ing. Jan Celba
Kollárova 1114
500 02 Hradec Králové
doručeno dne 1. 3. 2013

Vznášíme připomínky proti odůvodnění, které je stručné,
nedostatečné, není zřejmé proč byla tato plocha jako
jediná zařazena jako přestavbová plocha s novým
využitím pro výrobu a skladování, proč se mění stávající
funkční plocha (funkční zahradnictví) na jinou funkci,
není zdůvodněna potřebnost navrhovaného využití a
proč i na této ploše není navržena funkce bydlení. V
textové části označené f) - vyhodnocení splnění zadání je uvedeno - ÚP navrhuje přestavbové plochy pro
bydlení a drobnou výrobu na ploše nevyužívaného
zemědělského areálu- což se ovšem nezakládá na
pravdě, v současnosti se nejedná o areál zemědělského
družstva ale zahradnictví, které je funkční.
Uvedená výrobní plocha se nachází v bezprostřední
blízkostí od oken obytných místností čp.194, bez
jakéhokoliv oddělení zeleným pásmem od bytové
zástavby (v současné době je část pozemku
nacházejícího se před čp.194 označeného jako
p.p.č.901/2 osázena stromy; avšak v návrhu je i tato
plocha určena pro výrobu a skladováni). Při využití celé
určené plochy cca 8200 m2 k výrobě a skladování nelze
dodržet zamezení negativních dopadů na okolí, neboť se
jedná o značnou plochu. Poukazujeme na skutečnost, že
uvedená plocha navazuje přímo bez jakéhokoliv
oddělení zeleným pásmem od stávající i nově
navrhované obytné zástavby na tuto zástavbu.
Doporučujeme nahradit tuto plochu za plochu určenou
pro bydlení v rodinných domech s možností umístit v této
ploše jako výjimečně přípustnou drobnou řemeslnou
výrobu a výrobní služby.
Připomínka č.7
Připomínka k návrhu Územního plánu Živanice
Můj otec, RNDr. Jiří Celba, je vlastníkem pozemků č.
203/1, 198/1, 196/1, 191/1, 191/8, 191/7 a 191/6 v k.ú.
Nerad. Platným územním plánem jsou určeny pro funkci
Bydlení venkovského typu. Nyní je navrhujete zařadit do
Zemědělských nezastavitelných ploch.
Důvody připomínky:

pozemků ve zmiňované přestavbové ploše (vyhodnocení viz
rozhodnutí o námitkách č.2- část b, námitka č.9), dále vzhledem
k rozšíření obytné zástavby ke stávající křižovatce
je u
přestavbové plochy změněna funkční plocha z VD – na plochu
BV. Překlopením přestavbové plochy P2 s rozdílným způsobem
využití VD - plocha výroby a skladování – drobná a řemeslná
výroba, na lokalitu P1 s funkční plochou bydlení venkovské BV
zůstává v této funkční ploše možnost výrobní či nevýrobní
činnosti, tedy pozemky, stavby a zařízení drobné a řemeslné
výroby a služeb. Tato výrobní i nevýrobní činnost je podmíněna
nerušením užívání staveb ve svém okolí, nesnižováním kvality
okolního prostředí a nezvyšováním dopravní zátěže v obci.
Územní plán tedy možnost podnikání ve funkční ploše BV
ponechává.
Změna funkčního využití nebude mít významný vliv na navrženou
koncepci obce.
Na základě těchto vyhodnocení se připomínce vyhovuje.

Připomínka pana Ing. Jana Celby byla podána v řádném termínu
dle § 50 odst. 3 zákona č.183/2006 ve znění pozdějších předpisů
a obsahuje všechny náležitosti řádného podání dle § 37
správního řádu ve znění pozdějších předpisů.
Připomínce se vyhovuje
Ing. Celba žádá o zařazení předmětných pozemků do funkční
plochy dle současně platného Územního plánu sídelního útvaru
Živanice včetně jeho dalších změn, tedy do funkční plochy
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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Pozemky otec koupil po nabytí jistoty, že na nich lze
postavit 2 RD. Tedy po projednání tohoto záměru
nejprve přednostně na Obecním úřadě Živanice,
Magistrátu města Pardubice a ZD Živanice a potom
následně po Změně č.2 ÚPSÚ Živanice v právní moci,
kterou na nich byla vymezena funkční plocha Bydlení
venkovského typu - Nerad.
Pořídil je tedy s naprostou jistotou, že jeho záměr je v
naprostém souladu s územním plánem a s jistotou, že
zamýšlené 2 RD lze postavit právě zde, stranou od
rušných cest a zástavby, v naprostém klidu a v soukromí
budoucí trvalé zelené. S osazením které si představoval.
Osazení domů, jejich vizualizaci a animovaný pohyb
zahradou, vypracovaný vysoce specializovanou firmou
Visualarch Praha, jsme pak společně prezentovali na
obecním úřadě Živanice a následně při veřejném
projednání Zadání nového územního plánu. Zde otec
vznesl dotaz, zda by bylo možno osadit zde ještě třetí
dům a k tomu přiložil situaci, pohledy a vizualizaci. Velmi
zásadním způsobem mu bylo odpovězeno, že ano, ale
pouze všechny 3 do uliční čáry. Proto otec obratem
odpověděl, že tento svůj dotaz bere zpět a ruší, a že
umístění domů ponechá dle původního návrhu, tedy
zhruba uprostřed pozemku v zahradě, což, jak se nyní
ukazuje obsahuje dnes platný územní plán (viz. dále).
Protože v průběhu tohoto jednání byli občané obce
vyzýváni, aby ti z nich, kdo vlastní nějaké nezastavěné
pozemky v obci, uplatnili svůj zájem, na jejich, jak zde
bylo řečeno „zhodnocení", odcházeli jsme odtud s otcem
s přesvědčením, že snahou obce je na naše pozemky
napojit ještě další území a přiřadit je do funkčních ploch
pro bydlení. To otec posléze hodnotil pozitivně. Přitom
má s touto problematikou, jako vystudovaný sídelní
geograf, s více než 30ti letou praxí v oboru jistě nějaké
zkušenosti. Vždyť pracoval na úřadě, který tvořil právě
sídelní strukturu našeho kraje a republiky. A to na úrovni
kraje a potom na Státní plánovací komisi v Praze.
Spolupracoval jako externista s ústavy jako TERPLAN
Praha a Výzkumný ústav výstavby a architektury, které
se zaobíraly právě touto problematikou. Nyní mám i já již
nějaké zkušenosti a praxi, i v obci Živanice, kde jsem
připravil již několik pozemků k výstavbě.
Proto mně nyní, teď, když máme již vše po nezměrném
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určené pro bydlení.
Předmětné pozemky parc. č. 203/1, 198/1, 196/1, 191/1, 191/8,
191/7 a 191/6 v k.ú. Nerad leží dle původního dosud platného
Územního plánu sídelního útvaru Živanice včetně jeho dalších
změn (dále jen „ ÚPSÚ“) v zastavitelné ploše II/1 – ve funkční
ploše bydlení venkovského typu – VO3. Zařazení výše
uvedených pozemků do zastavitelné lokality II/1 je součástí
Změny č. 2 ÚPSÚ. Celková rozloha lokality II/1 je cca 4,4 ha a je
určena pro 2 rodinné domy. Umístění rodinných domů v lokalitě
Obecně závazná vyhláška včetně jejich dalších změn
nestanovuje. Nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části
Změny č. 2 ÚPSÚ je ze dne 9. 6. 2005.
Projektant zařadil předmětné pozemky do zastavitelné lokality
Z11, do plochy s rozdílným způsobem využití – BV – plochy
bydlení v rodinných domech venkovské.
Projektant zakreslí do grafické části nově zcelené plochy
předmětných pozemků a to na pozemky parc. č. 191/1 a 196/1
k.ú. Nerad dle katastrální mapy.
Odůvodnění:
RNDr. Jiří Celba doručil dne 23. 9. 2014 na odbor hlavního
architekta, Magistrátu města Pardubic pravomocné rozhodnutí
Městského úřadu Lázně Bohdaneč, odboru stavebního,
č.j.5270/13/SO/OPi-8 ze dne 6. 9. 2013 ohledně dělení a scelení
pozemků parc.č. 191/6, 191/7, 191/8, 191/1, 198/1, 196/1, 203/1,
197 a 196/2 k.ú. Nerad a územního rozhodnutí o umístění stavby
: Novostavba 2 RD včetně 2 garáží (každá pro 3 OA), napojení
na IS (voda, plyn, elektro, kanalizace), sjezd, zpevněné plochy,
přístupová komunikace a oplocení na pozemcích parc. č. 191/6,
191/7, 191/8, 191/1, 198/1, 196/1, 203/1, 435/1 k.ú. Nerad. Na
základě tohoto rozhodnutí projektant nově vymezil zastavitelnou
lokalitu Z11 s plochou s rozdílným způsobem využití BV –
bydlení venkovské, jejíž součástí jsou předmětné pozemky.
Aktualizace zastavěného území před veřejným projednáním je
součástí požadavků daných schváleným zadáním.
Na základě výše uvedeného je připomínce vyhověno.
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úsilí připraveny pozemky, takříkajíc ve finále, překvapuje
tento Váš návrh na nový územní plán. Z čistého nebe,
bez jakéhokoliv projednání s vlastníkem pozemků v
osobě mého otce. Jen těžko si lze dnes zpětné
představit, co vůbec obnášelo získat tyto pozemky,
tvořené sedmi úzkými pruhy, z nichž jeden měl po celé
desetiletí přetržené majetkové vztahy, druhý byl v
soudním procesu s dluhy a odmítaným dědictvím a další
chtěl majitel výhradně a pouze směnit za jiný pozemek.
Do našeho záměru investoval otec a nadále investuje, v
souladu s platným územním plánem nejen nemalé
finanční prostředky, ale především úsilí a čas svůj a
příslušných spolupracujících odborníků. Žádám Vás
proto, aby jste zachovali v novém územním plánu
funkční využití jako je ve stávajícím územním plánu. Je
to i v mém osobním zájmu a v zájmu mé rodiny, zejména
mých synů. Místo jsme si vybrali a oblíbili. Navíc nyní
jsme obdrželi k této problematice stanovisko
zpracovatele platného ÚPO Živanice, v němž se na 4
stranách hovoří jen o tom, jak je náš záměr v naprostém
souladu s koncepcí rozvoje osídlení daného prostoru.
Žádám o zachování původní dohody kterou s vlastníkem
shora uvedených pozemků ve věci funkčního využívání
území uzavřela veřejná správa v obsahu stávajícího
územního plánu na těchto pozemcích. Žádám o
vymezení výše uvedených pozemků jako zastavitelných,
s funkčním vymezením pro vhodnou formu rodinného
bydlení, v rozsahu, jak bylo stanoveno Změnou č.2
ŮPSÚ Živanice. Na níž se můj otec rovněž musel obci
finančně podílet. Nevidím jediný zákonný důvod, proč by
mělo dojít na jeho pozemcích ke změně stávajícího
funkčního využití. Žádné pocitové vyjádření zpracovatelů
územního plánu či úředníků Magistrátu města Pardubic
nemohou překročit dosavadní a dosud platnou dohodu
veřejné správy a politické reprezentace se stávajícím
vlastníkem nemovitosti na využívání území a
bezdůvodně
odstoupit
od
garantovaného
veřejnoprávního příslibu na možné funkční využití těchto
jeho pozemků. Na základě této existující dohody otec do
území investoval nejen koupí nemovitosti, ale i nemalé
finanční prostředky do následné projektové dokumentace
a dalších činnosti se záměrem spojených. Svoje kroky
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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RNDr. Jiří Celba
Kollárova 1114
500 02 Hradec Králové
doručeno dne 1. 3. 2013

ohledně záměru již na samém začátku odkonzultoval
právě s úředníky Magistrátu města Pardubic, zejména co
se týká velmi nízké půdní bonity, pro kterou jsou
pozemky využívány zemědělsky jen jako trávní plocha a
tedy i vhodnosti využiti těchto pozemků pro bydlení s
trvalým zazeleněním.
Veřejná správa je vázána ústavním principem, může
vykonávat svou pravomoc na základě zákona a
zmocnění v zákoně a pokud nějaká pravidla pro svoji
činnost postrádá, nemůže si je podle konkrétní situace
dle svého volného uvážení sama konstruovat. Pravidlo
„co není zakázáno je dovoleno" platí toliko pro právnické
a fyzické osoby, nikoliv pro úřady.
Připomínka č.8
1.
Obec Živanice, se sídlem Živanice 152, PSČ
533 42
2.
Magistrát města Pardubice, odbor hlavního
architekta, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré
Město, PSČ 530 02
Věc: připomínky - námitky proti návrhu územního plánu
obce Živanice
Aktivní legitimace k podání připomínek - námitek proti
uvedenému návrhu územního plánu obce Živanice
vyplývá ze skutečnosti, že jsem vlastníkem pozemků
parc. č. 203/1, 198/1, 196/1, 191/1, 191/8, 191/7 a 191/6
v kat. území Nerad, které jím jsou přímo dotčeny.
Dosavadní územní plán je totiž zahrnuje do plochy
určené pro funkci „Bydlení venkovského typu", kdežto
návrh nového územního plánu je zařazuje do
„zemědělských nezastavitelných ploch". A to s
odůvodněním, že plochy navržené pro výstavbu
rodinných domů ve změně č. 2 územního plánu sídelního
útvaru Živanice z roku 2004 nepřiměřeně zasahují do
volné krajiny a krom toho jsou přístupné po nevyhovující
komunikaci.
Tento argument pro navrhovanou změnu
nemůže obstát, neboť od roku 2005, kdy změnou
tehdejšího ÚPSÚ byly uvedené pozemky určeny k
zástavbě rodinnými domy, se v území ničeho nezměnilo,
tedy nezměnily se ani předpoklady ke změně
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Připomínka pana RNDr. Jiřího Celby byla podána v řádném
termínu dle § 50 odst. 3 zákona č.183/2006 ve znění pozdějších
předpisů a obsahuje všechny náležitosti řádného podání dle § 37
správního řádu ve znění pozdějších předpisů.
Připomínce se vyhovuje
RNDr. Jiří Celba žádá o zařazení předmětných pozemků do
funkční plochy dle současně platného Územního plánu sídelního
útvaru Živanice včetně jeho dalších změn, tedy do funkční plochy
určené pro bydlení.
Předmětné pozemky parc. č. 203/1, 198/1, 196/1, 191/1, 191/8,
191/7 a 191/6 v k.ú. Nerad leží dle původního dosud platného
Územního plánu sídelního útvaru Živanice včetně jeho dalších
změn (dále jen „ ÚPSÚ“) v zastavitelné ploše II/1 – ve funkční
ploše bydlení venkovského typu – VO3. Zařazení výše
uvedených pozemků do zastavitelné lokality II/1 je součástí
Změny č. 2 ÚPSÚ. Celková rozloha lokality II/1 je cca 4,4 ha a je
určena pro 2 rodinné domy. Umístění rodinných domů v lokalitě
Obecně závazná vyhláška včetně jejich dalších změn
nestanovuje. Nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části
Změny č. 2 ÚPSÚ je ze dne 9. 6. 2005.
Projektant zařadil předmětné pozemky do zastavitelné lokality
Z11, do plochy s rozdílným způsobem využití – BV – plochy
bydlení v rodinných domech venkovské.
Projektant zakreslí do grafické části nově zcelené plochy
předmětných pozemků a to na pozemky parc. č. 191/1 a 196/1
k.ú. Nerad.
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dosavadního určení na nové, mnou namítané. Právě s
ohledem na tyto skutečnosti, byť nerad, musím
konstatovat, že diametrálně jiným funkčním určením
mých pozemků oproti stále platnému ÚPSÚ (namísto
určených pro výstavbu nyní nezastavitelné zemědělské
plochy) vše vypadá tak, že jsem znevýhodňován jenom
proto, že nemám úzké osobní vztahy s členy místní
samosprávy. Jak jinak si totiž vysvětlit zlom v jejich
myšlení v odstupu pár let, což pro územní plán není
žádná doba. Z jakých důvodů podporovali a schválili
změnu č.2 ÚPSÚ obce Živanice, jíž byla vymezena
funkční plocha „Bydlení venkovského typu - Nerad", pro
rodinné domy, aby nyní tento účel zcela popřeli, aniž by
se v území cokoliv věcně změnilo? Přitom jiné pozemky
jsou nově určovány pro výstavbu rodinných domů a to na
zemědělské půdě vyšší bonity.
Uvedené skutečnosti mě tak nutně vedou k závěru, že
určení mých shora uvedených pozemků do ploch
zemědělských bylo provedeno diskriminačním způsobem
a že představuje nepřiměřený zásah do mého
vlastnického práva, který není ospravedlnitelný veřejným
zájmem.

Odůvodnění:
RNDr. Jiří Celba doručil dne 23. 9. 2014 na odbor hlavního
architekta, Magistrátu města Pardubic pravomocné rozhodnutí
Městského úřadu Lázně Bohdaneč, odboru stavebního,
č.j.5270/13/SO/OPi-8 ze dne 6. 9. 2013 ohledně dělení a scelení
pozemků parc.č. 191/6, 191/7, 191/8, 191/1, 198/1, 196/1, 203/1,
197 a 196/2 k.ú. Nerad a územního rozhodnutí o umístění stavby
: Novostavba 2 RD včetně 2 garáží (každá pro 3 OA), napojení
na IS (voda, plyn, elektro, kanalizace), sjezd, zpevněné plochy,
přístupová komunikace a oplocení na pozemcích parc. č. 191/6,
191/7, 191/8, 191/1, 198/1, 196/1, 203/1, 435/1 k.ú. Nerad. Na
základě tohoto rozhodnutí projektant nově vymezil zastavitelnou
lokalitu Z11 s plochou s rozdílným způsobem využití BV –
bydlení venkovské, jejíž součástí jsou předmětné pozemky.
Aktualizace zastavěného území před veřejným projednáním je
součástí požadavků daných schváleným zadáním.
Na základě výše uvedeného je připomínce vyhověno.

Proto trvám na zachování stávajícího funkčního využití
svých shora uvedených pozemků dle platného ÚPSÚ,
když zamýšlenou změnu považuji za účelovou,
neodůvodněnou a nepotřebnou. Je s podivem, že
pořizovatel se mnou v této věci nejednal, že vůbec
nehledal vzájemný konsens. Přitom podle § 18 odst. 2
stavebního zákona je cílem územního plánování
dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území. O nic takového
nebyla v dané věci snaha.
Jak již jsem uvedl shora, návrh územního plánu zasahuje
do mých vlastnických práv způsobem, který je možno
hodnotit pouze tak, že jde o neodůvodněnou ingerenci
do mých stávajících práv. A to nejen vlastnických, ale i
do práva na podnikání. Není přeci možné, aby mně
jeden a tentýž orgán veřejné správy (zastupitelstvo obce)
nejdříve ubezpečil svým veřejným aktem (schválením
změny územního plánu), že předmětné parcely jsou
určeny k zastavění a na základě toho se také staly
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předmětem mých podnikatelských aktivit (provozuji
realitní činnost), a po čase obrátil o 180 stupňů. Úkolem
územního plánování není přerušovaný skokový vývoj,
nýbrž harmonizace. A tomu zůstal návrh územního plánu
hodně dlužen.

Radmila Vodičková
Živanice 194
Ing. Martina Pytáková
Za Sokolovnou 653
Lázně Bohdaneč
ze dne 4. 3. 2013
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Právě proti takovýmto postupům je zde však na ochranu
před svévolí soudní přezkum (o což nestojím), v němž
soudní orgány brání dotčené subjekty před excesy v
územním plánování a nedodržením zákonných
mantinelů. V dané věci by k právě k takovémuto stavu,
schválením návrhu územního plánu v navrhované
podobě, došlo. Výchozí charakter pozemků před
vstupem do procesu pořizování územního plánu byl totiž
jednoznačně stavební, a to na základě přivolení orgánu
veřejné správy. To je ten klíčový význam pro řešení
daného problému, který je nutno podle soudní judikatury
akceptovat (viz např. zrušení územního plánu Špindlerův
Mlýn Krajským soudem v Hradci Králové, v němž také
došlo předchozím územním plánem k zařazení pozemků
do stavebních a novým do ploch luk). Právě tyto otázky
přezkoumávají soudy ve čtvrtém a pátém algoritmu, tedy
zda je územní plán opatřením obecné povahy z hlediska
hmotného práva v souladu se zákonem a zda je opatření
obecné povahy přiměřené sledovanému cíli (test
proporcionality). Těmto požadavkům návrh územního
plánu v žádném případě neodpovídá. Na závěr bych
chtěl vyjádřit přesvědčení, že ve světle výše
uvedeného zastupitelstvo obce přehodnotí stanovisko
pořizovatele územního plánu Živanice k uvedeným
parcelám v mém vlastnictví a že
návrh upraví tak, že
je ponechá v dosavadním účelovém určení.
Připomínka č.9
Jako vlastníci pare. st. č. 34/1, p.p.č. 21/1 a 21/2 v k. ú.
Živanice vznášíme námitku k návrhu ÚP Živanice,
konkrétně k části 2.2 - ochrana a rozvoj hodnot území.
Žádáme, aby byla připuštěna nová zástavba v prvotní
části Živanic, neboť v části návesní-Živanice se nachází
stavby, které svým půdorysným rozměrem neumožňují
ekonomickou modernizaci či přestavbu ani svým
umístěním nevyhovují požadavkům daným vyhláškou
č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání

Připomínka paní Radmily Vodičkové a Ing. Martiny Pytákové byla
podána v řádném termínu dle § 50 odst. 3 zákona č.183/2006 ve
znění pozdějších předpisů a obsahuje všechny náležitosti
řádného podání dle § 37 správního řádu ve znění pozdějších
předpisů.
Připomínce se nevyhovuje
Paní Radmila Vodičková a paní Ing. Martina Pytáková vznáší
připomínku k návrhu ÚP Živanice, a to k textové části 2.2 –
ochrana a rozvoj hodnot území, konkrétně možnosti umístění
nových staveb v oblasti návsi obce Živanice
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území a svým stavebně technickým stavem nevyhovují
požadavkům daným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o
technických požadavcích na stavby.
Poukazujeme na skutečnost, že původní historicky
založený půdorysný typ a urbanizační osy byly porušeny
v mnoha místech novou zástavbou. Některé pozemky
svojí velikostí předurčují včlenění nové zástavby a
vzhledem k tomu, že na „návsi" jsou domy různých typů,
žádáme o vypuštění omezujícího kritéria uvedeného v
části 2.2 „(s cílem ho již podstatněji nezahušťovat nově
včleněnou zástavbou a nenarušit ho necitlivými
přestavbami či přístavbami stávajících objektů)".
Připomínáme, že se nejedná o památkově chráněnou
část obce.

Václav Kohoutek
Živanice 5
533 42
doručeno dne 4. 3. 2013

Připomínka č.10
Věc: Připomínka k návrhu Územního plánu Živanice

Připomínkou zmiňované pozemkové parcely leží v dolní části
návsi obce Živanice po pravé straně.
Projektant ponechal text v návrhu ÚP Živanice v kapitole 2.2
ochrana a rozvoj hodnot území v původním znění.
Odůvodnění:
Dochovaná urbanistická struktura sídelní části obce Živanice
včetně historicky založeného návesního půdorysného typu je
urbanistickou hodnotou území, kterou je nutno chránit a
respektovat, přestože není registrována v Ústředním seznamu
kulturních památek České republiky.
Jednou z priorit územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území je ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní,
kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví. Ochrana hodnot
v území je taktéž součástí celorepublikového dokumentu Politiky
územního rozvoje ČR, dále je jednou z priorit územně plánovací
dokumentace vydanou krajem – Zásady územního rozvoje a tato
ochrana hodnot se promítá i do stavebního zákona, do § 18- do
cílů územního plánování. Návrh územního plánu tuto hodnotu
chrání, respektuje a určuje podmínky pro její ochranu (tj.
nezahušťovat nově včleněnou zástavbou a nenarušit ji necitlivými
přestavbami či přístavbami stávajících objektů).
Citace ze stanoviska dotčeného orgánu MmP, odboru správních
agend, úseku památkové péče, ze dne 12. 11. 2014, čj.: MmP
67842/2014:“ ……Urbanistickou strukturu historických jader sídel
je nutno plně respektovat i v případě, že není chráněna
zvláštními zákony, neboť představuje dochované důkazy staršího
osídlení. Půdorysná i prostorová řešení centrálních částí
původního osídlení mají tak historickou hodnotu, kterou je
žádoucí kultivovaně udržovat a chránit. Charakter vlastního
prostředí je určován dominantními a převládajícími objekty.
V severovýchodní části návsi je takovým objektem nemovitá
kulturní památka, kostel Zvěstování Panny Marie s přilehlým
hřbitovem a obvodové uspořádání objektů zástavby se štíty
obrácenými do návsi na dlouhých obdélných půdorysech.
Požadavek v připomínce č.9 tomuto charakteru prostředí
neodpovídá. “
Na základě výše uvedeného připomínce nelze vyhovět.
Připomínka pana Václava Kohoutka byla podána v řádném
termínu dle § 50 odst. 3 zákona č.183/2006 ve znění pozdějších
předpisů a obsahuje všechny náležitosti řádného podání dle § 37
správního řádu ve znění pozdějších předpisů.
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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Po seznámení s návrhem Územního plánu Živanice
vznáším připomínku a žádám o začlenění pozemku č.
714/5 v k. ú. Živanice, jehož jsem vlastníkem, do
Územního plánu Živanice. Pro stavbu rodinného domu.

Připomínce se nevyhovuje
Pan Kohoutek žádá o začlenění předmětného pozemku parc.č.
714/5 k.ú. Živanice do funkční plochy určené pro zástavbu
rodinným domem.
Projektant ponechal pozemek parc.č. 714/5 k.ú. Živanice
v začlenění dle návrhu Územního plánu
Připomínkou zmiňovaná pozemková parcela leží v jihozápadní
části obce při vodoteči „Živanická svodnice“.
Předmětný pozemek parc. č. 714/5 k.ú. Živanice leží dle návrhu
územního plánu v ploše s rozdílným způsobem využití – NZ,
plocha zemědělská, dále v záplavovém území vodoteče a z části
v biokoridoru LBK 13 – plocha s rozdílným využitím –W, plocha
vodní a vodohospodářská.
Odůvodnění:
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a
umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve výjimečných a
zvlášť odůvodněných případech je jedna z priorit územního
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území republikového
dokumentu Politiky územního rozvoje ČR a Zásad územního
rozvoje Pardubického kraje. Oba dokumenty jsou nadřazené
územnímu plánu a jsou pro něj závazné.

RNDr. Jiří Celba
Hrádek 72
503 15
doručeno dne 6. 3. 2013

Připomínka č.11
Věc : Dodatek č. 1 k žádosti ohledně akce Novostavba 2
RD k.ú. Nerad a k mnou podané námitce proti
připravovanému územnímu plánu obce Živanice
V příloze Vám předávám písemný rozbor a sdělení
zpracovatele platného ÚPO Žvanice, z něhož
jednoznačně vyplývá, že mnou předložený záměr a
žádost o vydání územního rozhodnutí na zamýšlenou
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Pozemek parc. č. 714/5 k.ú. Živanice částečně leží v lokálním
biokoridoru LBK 13. Územní systém ekologické stability je
zpracován autorizovanou osobou dle platné legislativy. Prvky
územního systému ekologické stability, mezi něž patří zmiňovaný
LBK 13, jsou přírodní hodnotou v území, jejichž ochrana je dána
stavebním zákonem, Zásadami územního rozvoje i Politikou
územního rozvoje ČR.
Na základě výše uvedeného nelze připomínce vyhovět.
Připomínka pana RNDr. Jiřího Celby byla podána v řádném
termínu dle § 50 odst. 3 zákona č.183/2006 ve znění pozdějších
předpisů a obsahuje všechny náležitosti řádného podání dle § 37
správního řádu ve znění pozdějších předpisů.
Připomínce se vyhovuje
RNDr. Jiří Celba žádá o zařazení předmětných pozemků do
funkční plochy dle současně platného Územního plánu sídelního
útvaru Živanice včetně jeho dalších změn, tedy do funkční plochy
určené pro bydlení.
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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stavbu 2 RD je v plném souladu s platným územním
plánem.
Popis vývoje záměru výstavby dvou RD na
severozápadním
okraji
sídla
Nerad
v
souvislostech platné územně plánovací dokumentace
obce
Živanice
(lokalita
označená jako II/1 ve Změně č. 2 ÚPSÚ Živanice) z
pohledu
zpracovatele
této
ÚPD
a zpracovatele dokumentace pro územní řízení
Novostavba
dvou
RD,
k.ú.
Nerad
vč. dvou garáží, napojení na ZTV, 1 sjezdu, zpevněných
ploch
a
oploceni
v
předmětné lokalitě.
Dne 28.12.2012 podal žadatel: RNDr. Jiří Celba, Hrádek
72, 503 15 Nechanice; v zastoupení plnou mocí: Atelier
AURUM s.r.o., Jiráskova 21, 530 02 Pardubice; žádost o
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pro výše
uvedený záměr na Městský úřad Lázně Bohdaneč, odbor
stavební.
Předložená dokumentace k územnímu řízení řeší návrh
zástavby na severozápadním okraji sídla Nerad. Tato
lokalita byla vymezena jako zastavitelné území v územně
plánovací dokumentaci Změna č. 2 ÚPSÚ Živanice (dále
i jako Změna) - jako lokalita II/1 (jež je aktuálně platná a
účinná.
Územní
plán
sídelního
útvaru
Živanice
byl
zastupitelstvem obce Živanice schválen dne 2.7.1997
usnesením č. 9/97. Změny č. 1 byly schváleny dne
10.5.2004. Stejného dne tj. 10.5.2004 bylo usnesením
č.j. 10/5/2004 schváleno Zadání Změny č. 2 ÚPSÚ
Živanice. Pořízeni této Změny schválilo zastupitelstvo
obce usnesením 21/6/2004/1.
V
Zadání Změny č. 2 ÚPSÚ Živanice jsou
popsány v odst. 1 důvody pořízení změny takto:
"Důvodem pro pořízeni této změny územního plánu obce
Živanice jsou požadavky občanů bydlících jak v obci
samotné, tak i mimo ni, na změnu využití vybraných
funkčních ploch v několika lokalitách v k.ú. Živanice a
Nerad. Obec Živanice, jako orgán územního plánováni,
který je dle §13 SZ příslušný k pořízeni územně
plánovací dokumentace, a jehož úkolem je i soustavné
sledováni podmínek jejího rozvoje, se rozhodla vyhledat
nově rozvojové plochy vhodné pro funkci bydleni...."

Předmětné pozemky parc. č. 203/1, 198/1, 196/1, 191/1, 191/8,
191/7 a 191/6 v k.ú. Nerad leží dle původního dosud platného
Územního plánu sídelního útvaru Živanice včetně jeho dalších
změn (dále jen „ ÚPSÚ“) v zastavitelné ploše II/1 – ve funkční
ploše bydlení venkovského typu – VO3. Zařazení výše
uvedených pozemků do zastavitelné lokality II/1 je součástí
Změny č. 2 ÚPSÚ. Celková rozloha lokality II/1 je cca 4,4 ha a je
určena pro 2 rodinné domy. Umístění rodinných domů v lokalitě
Obecně závazná vyhláška včetně jejich dalších změn
nestanovuje. Nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části
Změny č. 2 ÚPSÚ je ze dne 9. 6. 2005.
Projektant zařadil předmětné pozemky do zastavitelné lokality
Z11, do plochy s rozdílným způsobem využití – BV – plochy
bydlení v rodinných domech venkovské.
Projektant zakreslí do grafické části nově zcelené plochy
předmětných pozemků a to na pozemky parc. č. 191/1 a 196/1
k.ú. Nerad.
Odůvodnění:
RNDr. Jiří Celba doručil dne 23. 9. 2014 na odbor hlavního
architekta, Magistrátu města Pardubic pravomocné rozhodnutí
Městského úřadu Lázně Bohdaneč, odboru stavebního,
č.j.5270/13/SO/OPi-8 ze dne 6. 9. 2013 ohledně dělení a scelení
pozemků parc.č. 191/6, 191/7, 191/8, 191/1, 198/1, 196/1, 203/1,
197 a 196/2 k.ú. Nerad a územního rozhodnutí o umístění stavby
: Novostavba 2 RD včetně 2 garáží (každá pro 3 OA), napojení
na IS (voda, plyn, elektro, kanalizace), sjezd, zpevněné plochy,
přístupová komunikace a oplocení na pozemcích parc. č. 191/6,
191/7, 191/8, 191/1, 198/1, 196/1, 203/1, 435/1 k.ú. Nerad. Na
základě tohoto rozhodnutí projektant nově vymezil zastavitelnou
lokalitu Z11 s plochou s rozdílným způsobem využití BV –
bydlení venkovské, jejíž součástí jsou předmětné pozemky.
Aktualizace zastavěného území před veřejným projednáním je
součástí požadavků daných schváleným zadáním.
Na základě výše uvedeného je připomínce vyhověno.

REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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Dále je v odst. 6 popsán požadavek:
"Pro upevněni identity obce bude třeba respektovat
urbanistickou strukturu a půdorysnou stopu obce...."
K tomuto bodu podotýkáme, že je zde uveden
požadavek urbanistickou strukturu respektovat, nikoliv ji
dále rozvíjet. Řešení předmětné novostavby nikterak
nenarušuje historicky danou strukturu, která je
nepochybně velice hodnotná, avšak pouze v prostoru
návsi. Severozápadním směrem od vodní plochy (na
západním okraji návsi) již tato struktura ulicové zástavby
není důsledně dodržena a zcela popřena je na západním
okraji zástavby položené jižně od hlavní osy zástavby
(mj. se jednalo o lokalitu II/2 ve Změně č. 2 ÚPSÚ
Živanice určené pro stavbu jednoho rodinného domu - v
současné době jsou zde umístěny tři rekreační chatky).
Předmětná lokalita leží na samém okraji zástavby,
severně od místní komunikace.
V odst. 7 je mj. uvedeno:
"... . Navržená obytná zástavba bude součástí zóny
venkovského bydleni. Budou respektovány regulativy
schválené v ÚPSÚ pro tento typ zástavby."
Toto chápeme jako požadavek na to, že text regulativů
nebude Změnou měněn, což bylo v rámci jejího
zpracování dodrženo.
V odst. 8 je mj. uvedeno:
„ ….
V lokalitách II/1 a II/5 zachováni prostorových a
funkčních parametrů lokálních biokoridorů ÚSES a
dodržen průchod po obou březích vodoteče s
respektováním ochranného pásma podél vodoteči v šíři
6m. Dodržení ochranných pásem poděi vodoteči o šíři
6m (254/1Sb.)“
Tento požadavek pro lokalitu II/1 byl v řešené Změně
ÚPSÚ dodržen a návrh oplocení v dokumentaci DÚR
tento požadavek bezvýhradně plní.
V odst.10 v bodě 10.1 urbanistická koncepce, doprava,
jsou popisovány mj. jednotlivé záměry:
".... Předmětem této změny ÚPSÚ jsou následující
lokality....:
II/1
Lokalita nazvaná NERAD I
Jedná se o lokalitu v severozápadní části sídla a k.ú.
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Nerad, u niž je uvažováno s výstavbou dvou rodinných
domků, obklopených výsadbou trvalé ochranné zeleně s
převahou jehličnanů, chráněnou tak před severními
větry. Přístup k této lokalitě je po stávající místní
asfaltové komunikaci procházející sídlem Nerad. Na
konci silnice po pravé straně. Vlastnické vztahy jsou zde
vyřešeny a z hlediska ochrany a záboru ZPF byla lokalita
vzhledem k její velmi nízké bonitě půdy jednoznačně
doporučena. Průchod po obou březích vodoteče bude
zachován na základě prostorových a funkčních
parametrů ÚSES.
Součástí lokality jsou i zavlažovací systémy.
Z tohoto textu jednoznačně vyplývá záměr vybudování
dvou rodinných domů obklopených trvalou hodnotnou
zeleni. Pokud mají být objekty zeleni obklopeny, tak z
tohoto popisu vyplývá jejich umístění ve středové poloze
lokality a nikoliv na jejím okraji. Tedy v zadání je
poměrně podrobně popsán charakter navrhované lokality
a tomuto popisu navržené řešení odpovídá.
Dále je v textu zadání popsáno řešení technického
vybaveni, je konstatováno, že některé lokality (vč. II/1)
leží v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých
zdrojů a další údaje.
V části A) Základní údaje dokumentace Změny č. 2
ÚPSÚ Živanice v bodě a) je uvedeno:
"... Od doby schválení došlo k realizaci některých záměrů,
ale také ke změně názorů na způsob či časový horizont
využití některých lokalit..."
Z tohoto vyplývá, že obec schválením této změny
potvrdila změnu názoru na řešení mj, lokality označené
ve změně jako II/1, tj. byl potvrzen záměr zastavění
lokality a změna struktury nové zástavby mj. v
předmětné lokalitě.
V bodě d) Vyhodnocení souladu s cíli územního
plánování je uveden pro tento záměr velmi důležitý text:
"Veškeré změny územního plánu jsou většinou
drobnějšími detailními úpravami existující ŮPD s
výjimkou lokality II/1. Nedochází ke změnám, které by
měnily urbanistickou koncepci, zasahovaly do krajiny
nebo ve svých důsledcích ovlivňovaly životní prostředí.
Lokalita II/1 rozvijí a urbanizuje území, které dle
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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původního územního plánu mělo zůstat nezastavitelné a
kde mělo urbanizované území přecházet do volné
krajiny. Zvolená hustota zastavění (2RD) a podmínky
intenzivní výsadby izolační zeleně však eliminuje
negativní dopady této plošné velmi výrazné změny ve
využití území..."
Z tohoto textu vyplývá, že byla navržena a také
schválena podstatná změna v urbanistické koncepci v
lokalitě ozn. II/1, resp. v koncepci charakteru struktury
zástavby sídla v jeho koncové části a aby negativní
dopady tohoto řešeni byli eliminovány, resp. aby byly
spíše pozitivní, je zde vyslovena podmínka intenzivní
výsadby izolační zeleně. Uplatnění této podmínky
chápeme ve všech prostorových směrech, tj. jak směrem
do krajiny (příznivé dálkové pohledy na sídlo), tak
směrem ke stávající zástavbě tak, aby ze stávající
komunikace nebylo narušeno vnímání podstatné změny
urbanizace území ve smyslu dvou střetů intenzity
urbanizace (intenzivní zástavba x rozvolněná zástavba).
Aby toto mohlo být uplatněno, jediným řešením je
umístění staveb do středové části po obvodu ozeleněné
lokality tak, aby z vnějšku (v pohledech z krajiny, i z
urbanizovaného území) působila jako plocha intenzivní
zeleně. Zeleň po obvodu rozlehlé zahrady by se měla
charakterově blížit charakteru lesnímu, neboť tento prvek
(kontakt sídla s lesními porosty) je uplatňován v
okrajových částech sídel Nerad i Živanice.
V části B) Řešení Změn č. 2 územního plánu v bodě b)
definující základní předpoklady a podmínky vývoje obce
a ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot
území je mj. uvedeno:
"... Z hlediska budoucího vývoje obce dochází k určitému
posunu v přístupu k území Neradu, kde otevřeni okrajové
severní lokality pro výstavbu může být impulzem k
dalším tlakům na rozvoj této části obce."
Zde je opakovaně potvrzen posun v přístupu k dotčené
části Neradu.
Na předchozí bod přímo navazuje bod c) Návrh
urbanistické koncepce:
"Urbanistická koncepce obce Živanice, daná historickým
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vývojem a rozvíjená návrhy schváleného ÚPSÚ je
Změnami č. 2 měněna ve výše zmíněné lokalitě Nerad."
Z tohoto bodu vyplývá, že byla schválena změna
urbanistické koncepce v lokalitě II/1, ve smyslu, že zde
nebude v celém rozsahu sídla dodržena struktura ulicové
zástavby, ale v této lokalitě bude uplatněna koncepce
jiná (prvek rozvolněné zástavby obklopené intenzivní
izolační zelení).
V bodě d) je mj. uvedeno, že lokalita II/1 je zařazena z
hlediska funkčních ploch a podmínek jejich využití do
ploch bydlení venkovského typu.
Z Obecně závazné vyhlášky č.6/2004 o závazných
částech ÚPSÚ Živanice včetně změny č. 1 pro toto
zařazení vyplývá:
Zóna bydlení venkovského typu - Nerad - VO - 3
"Je určena pro bydlení s odpovídajícím zázemím
užitkových zahrad, chovem domácího zvířectva a
rekreačnímu bydlení v chalupách.
Přípustné:
-Výstavba rodinných domků přízemních, skryté druhé
podlaží pod sedlovou střechou se štítem do uliční čáry,
částečně podsklepené s dvouůčelovým využitím úkrytu
CO,
-Maloobchod, drobné nerušící řemeslné služby...."
Dále je v bodě d) textu Změny č. 2 je uvedeno:
"Funkční regulativy v ÚPSÚ Živanice (resp. ve vyhlášce
schvalující územní plán) jsou stanoveny způsobem, který
odpovídá způsobu zpracováni v době vzniku ÚPSÚ. Z
dnešního pohledu jsou nevyhovující.
Vzhledem k rozsahu a charakteru změn však poňzovatel
v rámci Změn č. 2 ÚPSÚ nepožaduje úpravy vymezeni
funkční regulace a proto nebyly provedeny."
Z výše uvedeného vyplývá, že zpracovatel Změny cítil
potřebu aktualizace funkční regulace, protože si
uvědomoval, že lze obtížně prosazovat, aby všechny
objekty RD obsahovaly kryty CO a byl umožněn pouze
jeden typ zástavby. Ale pořizovatel úpravu regulativu za
nutnou nepovažoval -v zadáni byl uveden požadavek
neměnit regulativy.
Nicméně vzhledem k faktu, že až na lokalitu II/1 se
jednalo o změny, které neměnily koncepci, nebyla změna
funkční regulace provedena.
Připomínáme, že od zadání Změny ÚPSÚ je koncepce
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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řešeni lokality jednoznačně popisována (umístěni RD ve
středové části). Vyžadování orientace štítů směrem do
ulice se nám v popsaném řešení resp. vnitřním
uspořádáni lokality, jeví jako neúčelné, zbytečně limitující
a neopodstatněné. Lokalita je zjevné chápána jako
specifická tj. s individuálním řešením. Aby byla
respektována, resp. nenarušena historicky založená
urbanistická koncepce, je zde uplatněna podmínka
intenzivní zeleně v okrajových částech lokality. Historická
struktura sídla je respektována, ale není dále rozvíjena.
V kapitole f) je popsáno zastavitelné území II/1:
“ II/1 - k.ú. Nerad, severozápadní okraj místni Části
Nerad
Území leží v OP peloidů, oplocení bude řešeno a
umístěno min. 10 m od břehové čáry vodoteče. Tím bude
respektováno ochranné pásmo ostatních vodních toků,
parametry LBK Živanický potok a bude zajištěna
průchodnost podél vodotečí.
Zástavba
venkovského
charakteru
bydlení
venkovského typu - max. 2 rodinné domy
Vzhledem k tomu, že v době zpracování Změny č. 2 byla
v platnosti právní úprava stavebního zákona (50/1976
Sb.) novelizovaná v roce 1998 a vyhláška č.135/2001
Sb. o územně plánovacích podkladech a územně
plánovací dokumentaci, která upřesňovala rozsah a
věcný obsah ÚP, což znamenalo významný posun oproti
legislativě platné v době zpracování ÚPSÚ - byl již jiný
přistup k možnostem prostorové regulace v územním
plánu (v územních plánech nemá být uváděna taková
podrobnost, která patří do jiné kategorie ÚPD - do
regulačního plánu, případně územního rozhodnutí).
Proto byly i ve Změně č.2 ÚPSÚ Živanice uváděny
obecnější popisy a zástavba v lokalitě nebyla v tomto
bodě více regulována. Zástavba venkovského charakteru
je obecně chápána jako zástavba s převahou obdélných
půdorysných řešení staveb, se sedlovou, případně
polovalbovou střechou, S touto charakteristikou (se
zapojením současných trendů – prosklené plochy tepelné zisky, materiálové řešení atd.) je dle našeho
názoru předložené řešení zcela v souladu.
Napojení na jednotlivé sítě technické infrastruktury je
zcela v souladu s popisem v kapitole g). V kapitole I) je
konstatováno, že žádná ze změn navrhovaných ve
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Změně č. 2 negativně neovlivní stav životního prostředí a
že zástavba v lokalitě II/1 je výrazným zásahem do
krajiny a do ZPF. Nicméně je dále konstatováno, že
podmínkou zastavění v této lokalitě je malá hustota
zástavby (2 RD) a významný podíl zeleně uvnitř
vymezených pozemků, že se jedná o zemědělskou půdu
s nízkou bonitou a že v průběhu projednávání zadání
nebyly proti takto definovanému záměru vzneseny
zásadní námitky.
Přechodná ustanovení k novele stavebního zákona
platné od 1.1.2013 je v bodě 4 uvádějí: "4. Části územně
plánovací dokumentace, které podle zákona č. 183/2006
Sb,. ve znění účinném ode dne nabytí účinností tohoto
zákona, nemohou být její součástí, se nepoužiji a při
nejbližší aktualizaci nebo změně musí být z této
dokumentace vypuštěny; toto ustanoveni se nepoužije
pro vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a u
regulačního plánu na dokumentaci vlivů."
Vzhledem k historickému vývoji a časově "historickému"
konstatování a nevhodnosti funkční regulace v ÚPSŮ
Živanice se nám jeví přístup vyplývající z toho
ustanovení jako přiměřeně použitelný i v předmětné
záležitosti.
Změny č. 3 se svým řešením předmětné lokality
nedotýkají.
Závěr:
Obecně závazná vyhláška je právní formou závazných
zásad pro uplatňování ÚPD v navazujících právních
úkonech, není v ní podrobně popisována koncepce a
další podrobnosti, ty jsou definovány v územním plánu
resp. jeho změně, které je nutno chápat komplexně jako
celek, neboť jako celek byla schválena.
V textu zadání Změny č. 2 a ve vlastním textu Změny č.
2 ÚPSÚ Živanice je změna koncepce v předmětné
lokalitě popisována přesně a jednoznačně. Schválením
této změny byla zastupitelstvem obce přijata. V textové
části Změny č.2 je konstatováno nevyhovující znění
funkčních regulativů, jež dle aktuálně účinné právní
úpravy již ani nelze, podle našeho názoru, aplikovat
(viz.předchozí text).
Z výše uvedeného vyplývá, že žadatel resp. předkladatel
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Obec Živanice
Živanice 152
533 42 Živanice
doručeno dne 26. 6. 2013

dokumentace k územnímu řízení (v jedné osobě) měl od
podání žádosti o změnu ÚPSÚ poměrně jasnou
představu, která byla ztvárněna v předložené
dokumentaci.
Z našeho pohledu se nejedná o vznik samoty v krajině.
Záměr přímo navazuje na zastavěné území, je sice
plošně rozsáhlý, ale jsou stanoveny podmínky, které
žadatel ve svém návrhu plní, a které zajišťují, že změna
koncepce
nenaruší
stávající
architektonické
a
urbanistické hodnoty sídla Nerad.
Připomínka č.12
Žádáme o doplnění územního plánu o možnost realizace
tréninkového fotbalového hřiště v lokalitě K2.

Připomínka obce Živanice byla podána v řádném termínu dle §
50 odst. 3 zákona č.183/2006 ve znění pozdějších předpisů a
obsahuje všechny náležitosti řádného podání dle § 37 správního
řádu ve znění pozdějších předpisů.
Připomínce se vyhovuje
Obec Živanice žádá o doplnění podmínek využití pro plochu K2 o
možnost realizace tréninkového fotbalového hřiště.
Projektant zapracoval požadavek realizace fotbalového hřiště v
lokalitě K2 v ploše s rozdílným způsobem využití RX – plochy
rekreace se specifickým využitím při respektování projektu
Revitalizace Bukovky a její nivy.
Projektant rozšíří dle prověření výčet podmíněně přípustného
využití pro specifickou plochu RX o možnost umístění
tréninkových hřiští různých půdorysných rozměrů.

Obec Živanice
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Připomínka č.13

Odůvodnění:
Lokalita K2 se nachází v těsné blízkosti zastavitelné lokality Z6,
která je návrhem územního plánu vymezena jako plocha
s rozdílným způsobem využití OS- plocha občanského vybavení
– tělovýchovná a sportovní zařízení a stabilizované plochy OS.
V lokalitě K2 byl zpracován projekt Revitalizace Bukovky a její
nivy, který je nutno respektovat. Možnost umístění fotbalového
hřiště v této ploše je uvedena jako podmíněně přípustná.
Podmínkou je respektování zmiňované revitalizace Bukovky.
Ochrana přírodních hodnot, včetně vodních toků a jejich říčních
niv, je jednou z priorit krajského územně plánovacího dokumentu
– Zásady územního rozvoje Pk 2010, dále celorepublikového
dokumentu Politiky a územního rozvoje ČR a stavebního zákona.
Tyto priority musí územní plán respektovat.
Na základě výše uvedeného se připomínce vyhovuje.
Připomínka byla podaná po uvedené lhůtě. Vzhledem k tomu, že
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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Živanice 152
533 42 Živanice
doručeno dne 7. 10. 2013

Žádáme o zařazení parcely č. 138/59 a stavební parcely
č. 198 v k.ú. Živanice do funkční plochy OM (občanské
vybavení - komerční zařízení malá a střední). V
územním plánu jsou zařazeny do funkce VZ. Jedná se o
nevyužívanou administrativní budovu, která neslouží pro
zemědělskou výrobu a ani v budoucnu k tomuto účelu
sloužit nebude.
Dále požadujeme zařadit parcelu č. 138/141 a stavební
parcelu č. 197 v k.ú. Živanice do funkční plochy BV
(bydlení - v rodinných domech - venkovské). V územním
plánu jsou zařazeny též do funkce VZ. Budova již není
ve vlastnictví Zemědělského a obchodního družstva
"Bratranců Veverkových" Živanice. V současné době
probíhá stavební řízení, jehož účelem má být využití
budovy, která vždy sloužila jako ubytovna, pro bytové
účely.

výsledky společného jednání nebyly se stanovisky krajského
úřadu předány projektantovi a vzhledem k závažnosti
připomínky, je tato dodatečně vyhodnocena.
Připomínce se vyhovuje
Obec Živanice žádá o zařazení předmětných pozemků do plochy
s rozdílným způsobem využití OM – občanské vybaveníkomerční zařízení malá a střední.
Předmětné pozemky se nachází jihovýchodně od zemědělského
areálu.
Projektant zapracoval pozemek parc. č. 138/59 a stavební
parcelu č. 198 v k.ú. Živanice do plochy s rozdílným způsobem
využití OM (občanské vybavení - komerční zařízení malá a
střední).
Projektant zapracoval pozemek parc. č. 138/141 a stavební
parcelu č. 197 v k.ú. Živanice do plochy s rozdílným způsobem
využití BH (bydlení - v bytových domech). Projektant doplní do
textové části ÚP do plochy BH pro pozemek st.p.č. 197, v k.ú.
Živanice podmínku podmíněné přípustnosti z hlediska ochrany
před hlukem vůči provozu celého přilehlého zemědělského
areálu, včetně související dopravy. V rámci stavebního řízení
bude doloženo nepřekročení hygienických limitů hluku z provozu
celého zemědělského areálu (včetně související dopravy) u
nejbližších chráněných venkovních prostorů stavby navrženého
bytového domu na st.p.č. 197, v k.ú. Živanice.
Odůvodnění:
Připomínkou zmiňované objekty včetně pozemkových parcel leží
v zastavěném území. V současné době již neslouží původně
zamýšleným účelům, a to využití v oblasti zemědělství.
Zařazením předmětných pozemků do ploch pro bytovou výstavbu
BH a OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a
střední, nebude narušena stávající koncepce rozvoje obce.
Podmínka zařazení pozemku st.p.č. 197, v k.ú. Živanice jako
podmíněně přípustné z hlediska ochrany před hlukem před
hlukem vůči provozu celého přilehlého zemědělského areálu,
včetně související dopravy.vychází ze stanoviska dotčeného
orgánu (tj. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, čj.
KHSPA 17603/2014/HOK-Pce, ze dne 10. 11. 2014).
Na základě výše uvedeného se připomínce vyhovuje.

Připomínky z veřejného projednání
Termín podávání připomínek: 7. 6. -29. 7. 2014
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Milan Vodička, Radmila Vodičková,
Živanice 194
533 42 Živanice
doručeno dne 22. 7. 2014

Připomínka č.14
Jako vlastníci pozemků označených jako p.č. st. 210 a
p.p.č. 134/10, 134/11 v k. ú. Živanice a rodinného domu
čp. 194 Živanice (na st.p.č.210) vznášíme námitku k
návrhu ÚP Živanice, konkrétně k podmínkám využití
plochy P2. Dle našeho názoru není u podmínek využití
plochy P2 dostatečně zabezpečena ochrana okolních
ploch před možnými negativními vlivy budoucího
hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití
funkce Plochy výroby a skladování. Dále připomínáme,
že nová Plocha výroby a skladování P2 je ze severu,
severovýchodu a jihovýchodu obklopena stávajícími i
navrženými plochami bydlení a i na toto by měly
konkrétní podmínky využití plochy P2 brát větší zřetel
nehledě na skutečnost, že dosud se na této plose pouze
provozovalo zahradnictví, tedy vesnická funkce více než
tradiční a část této plochy je loukou.
Žádáme o prověření zařazení uvedené plochy P2
(pozemky označené jako p.p.č. 905/11, 905/5, 905/6,
905/8, 905/1, 905/9, 900/6, 901/2, 900/5, st.p.č. 179 vše
v k.ú. Živanice) do funkce bydlení, protože funkce
bydlení je slučitelná s okolní stávající zástavbou i nově
navrhovanou, dle našeho názoru navržená funkce
výrobní a skladování je konfliktní.
Vznášíme připomínky proti odůvodnění, které je stručné,
nedostatečné, není zřejmé proč byla tato plocha jako
jediná zařazena jako přestavbová plocha snovým
využitím pro výrobu a skladování, proč se mění stávající
funkční plocha (funkční zahradnictví) na jinou funkci,
není zdůvodněna potřebnost navrhovaného využití a
proč i na této ploše není navržena funkce bydlení, V
textové části označené f} - vyhodnocení splnění zadání je uvedeno - ÚP navrhuje přestavbové plochy pro
bydlení a drobnou výrobu na ploše nevyužívaného
zemědělského areálu- což se ovšem nezakládá na
pravdě, v současnosti se nejedná o areál zemědělského
družstva ale zahradnictví, které je zcela funkční;
pozemky pare. č. 901/2 a 900/5 druhem orná půda jsou
užívány jako louka.

Připomínka paní Radmily Vodičkové a pana Milana Vodičky byla
podána v řádném termínu dle § 52 odst. 3 zákona č.183/2006 ve
znění pozdějších předpisů a obsahuje všechny náležitosti
řádného podání dle § 37 správního řádu ve znění pozdějších
předpisů.
Připomínce se vyhovuje
Pan Milan Vodička a paní Radmila Vodičková vznáší připomínku
k návrhu ÚP Živanice, a to k upřesnění podmínek využití plochy
P2, konkrétně k zabezpečení ochrany okolních ploch před
možnými negativními vlivy navržené přestavbou plochy. Dále
žádají o prověření zařazení přestavbové lokality P2 k lokalitě P1
tedy do plochy pro bydlení vzhledem ke konfliktnosti plochy VD
s okolní zástavbou. V případně nepřeklopení plochy do plochy
BV žádají její důkladné odůvodnění.
Projektant překlopí přestavbovou lokalitu P2 na přestavbovou
lokalitu P1 s plochou s rozdílným způsobem využití BV – bydlení
v rodinných domech venkovské. Zároveň vyřeší její dopravní
napojení.
Odůvodnění:
Na základě vyhodnocení námitek podaných 3-mi vlastníky
pozemků ve zmiňované přestavbové ploše (vyhodnocení viz
rozhodnutí o námitkách č.2- část b, námitka č.9), dále vzhledem
k rozšíření obytné zástavby ke stávající křižovatce
je u
přestavbové plochy změněna funkční plocha z VD – na plochu
BV. Překlopením přestavbové plochy P2 s rozdílným způsobem
využití VD - plocha výroby a skladování – drobná a řemeslná
výroba, na lokalitu P1 s funkční plochou bydlení venkovské BV
zůstává v této funkční ploše možnost výrobní či nevýrobní
činnosti, tedy pozemky, stavby a zařízení drobné a řemeslné
výroby a služeb. Tato výrobní i nevýrobní činnost je podmíněna
nerušením užívání staveb ve svém okolí, nesnižováním kvality
okolního prostředí a nezvyšováním dopravní zátěže v obci.
Územní plán tedy možnost podnikání ve funkční ploše BV
ponechává.
Změna funkčního využití nebude mít významný vliv na navrženou
koncepci obce.
Na základě těchto vyhodnocení se připomínce vyhovuje.

Uvedená výrobní plocha se nachází v bezprostřední
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blízkosti od oken našich obytných místností čp.194.
Proto tvrdíme, že jsme změnou přímo dotčeni. Při využití
určené plochy cca 8000 m2 k výrobě a skladování nelze
dodržet zamezení negativních dopadů na okolí, neboť se
jedná o značnou plochu. Tomu přisvědčuje i stanovený
regulativ podmínek prostorového uspořádání a ochrany
krajinného rázu a to stanovená výška římsy skladových
objektů 5m resp. do 5m. Nelze dodržet rovněž
požadavek na nezvýšení dopravní zátěže v území neboť
při využití plochy cca 8000 m2 pro výrobu a skladování
nelze vyloučit dopravní zátěž v území; určitě dojde ke
zvýšení nákladní dopravy. Domníváme se proto, že
jednotlivé oddíly textové části jsou navzájem v přímém
rozporu, neboť uvedené omezení při využití možnosti
umístit zde navržené nelze splnit a dodržet.
Doporučujeme nahradit tuto plochu za plochu určenou
pro bydlení v rodinných domech s možností umístit v této
ploše jako výjimečně přípustnou drobnou řemeslnou
výrobu a výrobní služby.
Vzhledem ktomu, že zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), umožňuje
v daných případech zjednodušující postupy, je možné,
že v některých případech by záměr pro dané území
nepodléhal povolovacímu procesu, pak by podmínka na
„vybudování izolační zeleně ve styku s plochami bydlení
(kap. 3.4) na základě vypořádání připomínky" byla
nevymahatelná - začlenění zeleně do funkční plochy je
nevymahatelné, lze tuto podmínku nedodržet resp. zcela
legálně obejít. Navržený pás 5m-10m resp. 5m je
nedostatečný-víz. lokalita Zl oddělení ochranou zelení v
min. vzdálenosti 50m od hranic pozemku ZD str, 12),
Proto trváme na tom, a požadujeme, aby v případě, že
bude přestavbová plocha zachována, byl v územním
plánu přímo oddělen a vyčleněn pás-pruh v min. šíři 10m
jako plocha zeleně po obvodu přestavbového území
oddělující toto území od stávající obytné zástavby, která
bude vysázena stromy. Ktomu uvádíme, že v současné
době je i území zahradnictví od našeho domu a zahrady
a i od plochy pozemku pare. č.900/5 vk.ú. Živanice
oddělen zeleným pásmem, na kterém jsou vysázeny
stromy, v případě pozemku pare. č. 900/5 pásem
vzrostlých vrb. Návrh tento pás ruší bez zaručené
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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náhrady. Požadujeme konkretizovat pojem izolační
zeleně, tak aby bylo zaručeno osázení plochy stromy,
které budou skutečně plnit funkci oddělení výrobní
plochy od obytné zástavby.
Každá stavba ovlivní svoje okolí. Pokud se vedle
zástavby rodinnými domy postaví (objeví) stavby, v nichž
bude umístěna výroba, ať už výroba čehokoliv, nebo
snad skladové haly do výšky 5m umožňující skladování
kromě nebezpečného odpadu rovněž čehokoliv, či snad
parkoviště kamionů, apod. nelze tvrdit, že to bude bez
negativního dopadu na okolí, kterým je v současné době
klidná zástavba venkovskými rodinnými domy,
zahradnictví pro zeleninu a travnatá louka. Každá
konkrétní stavba vyžaduje individuální posouzení a
vdaném případě, při předkládaném záměru nelze zajistit
splnění deklarovaného nenarušení okolí. Vdaném
případě se jedná o rozsáhlou plochu, kterou je třeba
posuzovat jako celek.
Návrh ÚP uvádí, že základním principem územního
rozvoje je eliminovat nežádoucí funkce a činnosti v
území - zejména tam, kde ohrožují či znehodnocují
obytnou a rekreační funkci. Navržení plochy P2 je
porušením a nedodržením tohoto principu. Dále pak
návrh ÚP uvádí, že umisťování jednotlivých staveb je
nutno podřídit prostředí, do kterého budou vsazovány, tj.
musí mít přiměřené architektonické, prostorové a
objemové parametry, účinky jejich provozu pak nesmí
narušovat hodnoty okolního prostředí. Navržená plocha
P2 je tedy v rozporu i s tímto principem, jenž uvádí návrh
ÚP.
Návrh nezajistí bezkonfliktní přestavbu daného území s
ohledem na potřeby obyvatel (naše potřeby) v souladu s
ochranou hodnot území (klidné bydlení bez rušivých jevů
hluk, doprava, imise).
Přílohy:
Informace o parcelách
Katastrální mapa
Výřez z navrženého územního plánu
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Zdeněk Doležálek
Živanice 66
533 42 Živanice
Doručeno dne 25.7. 2014

Připomínka č.15
Podávám námitku k textové části ÚP obce Živanice, k čl.
4.5 Zásobování elektrickou energií, protože nezahrnuje
možnost využití obnovitelných zdrojů k výrobě elektrické
energie pomocí fotovoltaických elektráren. Žádám o
doplnění této alternativy do tohoto článku a také do
článku Návrh v kapitole g 3.4 Zásobování elektrickou
energií v oddíle II. Odůvodnění ÚP obce Živanice.
Odůvodnění námitky:
Využití obnovitelných zdrojů k zásobování elektrickou
energií je součástí vládní koncepce ke snižování limitů
škodlivých emisí, tedy následně ke zlepšování životního
prostředí.

Milan Vodička, Radmila Vodičková,
Živanice 194
533 42 Živanice
doručeno dne 22. 7. 2014

Připomínka č.16
Doplnění námitek k návrhu Územního plánu Živanice
podaných dne 22.7.2014
Vyhláška č. 501/2006 Sb,, o obecných požadavcích na
využívání území, v části druhé vymezuje plochy s
ohledem na rozdílné nároky na prostředí. Ustanovení §
11, plochy výroby a skladování - uvádí, že tyto plochy se
obvykle samostatně vymezují v případech, kdy využití
pozemků například staveb pro výrobu a skladování z
důvodu negativních vlivů za hranicí těchto pozemků
vylučuje začlenění pozemků s těmito vlivy do ploch
jiného způsobu využití. Proto pokud tomu tak nemá být,
požadujeme plochu označenou jako P2 nahradit plochou
bydlení, kde mohou být umístěny další stavby a zařízení,
které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve
vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží
obyvatelům
v
takto
vymezené
ploše.
Znovu
poukazujeme na nutnost posuzovat plochu jako celek,
věříme, že pokud bude zastavována a využívána
postupně drobnými provozovnami (např.), tak účinky
těchto jednotlivých provozoven nepřesáhnou hranice
jejich pozemků. Avšak v celkovém součtu není možné
zajistit, aby účinky od všech dohromady nepřesáhly
současnou navrhovanou hranici vyznačenou jako hranici
plochy P2 a ani při povolovacích procesech žádný

Připomínka pana Zdeňka Doležálka byla podána v řádném
termínu dle § 52 odst. 3 zákona č.183/2006 ve znění pozdějších
předpisů a obsahuje všechny náležitosti řádného podání dle § 37
správního řádu ve znění pozdějších předpisů.
Připomínce se vyhovuje
Pan Doležálek vznáší připomínku k návrhu ÚP Živanice, a to
k možnosti zahrnutí možnosti využití obnovitelných zdrojů k
výrobě elektrické energie pomocí fotovoltaických elektráren.
Projektant doplní do podmínek využití pro plochy s rozdílným
způsobem využití BV, OS, OM, OV a RI možnost umístění
fotovoltaických elektráren na střešní plochy.
Odůvodnění:
Obec Živanice leží mimo památkovou zónu. Umístěním
fotovoltaických panelů na střešní plochy nedojde k narušení
architektonického výrazu obce.
Na základě výše uvedeného se připomínce vyhovuje.
Připomínka paní Radmily Vodičkové a pana Milana Vodičky byla
podána v řádném termínu dle § 52 odst. 3 zákona č.183/2006 ve
znění pozdějších předpisů a obsahuje všechny náležitosti
řádného podání dle § 37 správního řádu ve znění pozdějších
předpisů.
Připomínce se vyhovuje
Pan Milan Vodička a paní Radmila Vodičková vznáší připomínku
k návrhu ÚP Živanice, a to k upřesnění podmínek využití plochy
P2, konkrétně k zabezpečení ochrany okolních ploch před
možnými negativními vlivy navržené přestavbou plochy. Dále
žádají o prověření zařazení přestavbové lokality P2 k lokalitě P1
tedy do plochy pro bydlení vzhledem ke konfliktnosti plochy VD
s okolní zástavbou. V případně nepřeklopení plochy do plochy
BV žádají její důkladné odůvodnění.
Projektant překlopí přestavbovou lokalitu P2 na přestavbovou
lokalitu P1 s plochou s rozdílným způsobem využití BV – bydlení
v rodinných domech venkovské. Zároveň vyřeší její dopravní
napojení.
Odůvodnění:
Na základě vyhodnocení námitek podaných 3-mi vlastníky
pozemků ve zmiňované přestavbové ploše (vyhodnocení viz
rozhodnutí o námitkách č.2- část b, námitka č.9), dále vzhledem
k rozšíření obytné zástavby ke stávající křižovatce
je u
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TJ Sokol Živanice
Živanice 137
533 42 Živanice
doručeno dne 28. 7. 2014

zákonný předpis tuto povinnost nepředepisuje, dokonce
ani neumožňuje. Při projednání návrhu dne 22.7.2014
zpracovatel návrhu územního plánu prohlásil, že
napojení bude ze silnice Lázně Bohdaneč - Přelouč. To
však z textové ani výkresové části návrhu nevyplývá,
dopravně bude tedy tato plocha napojena z místní
komunikace odbočující z této hlavní komunikace II. třídy,
bude tedy probíhat před naším domem a naše přímé
dotčení tedy není možné vyloučit resp. tvrdit, že k němu
nedojde. Proto, pokud bude plocha zachována,
požadujeme navrhnout napojení této plochy ze silnice
II/333 třídy Lázně Bohdaneč - Přelouč. Zpracovatel
návrhu rovněž tvrdil, že nelze v grafické části
dokumentace vyznačit plochu zeleně, která by měla
oddělit plochu od stávající obytné zástavby stím, že
požadovaný pás nebude mít rozlohu větší než 2000 m2
(při šíři 5m zmiňovaná čára). V návrhu je však uvedeno
5m až 10 m, znamená to tedy, že platí 5m? I 5m široký
pás natož 10 m pruh by v měřítku hlavního výkresu
neznamenal pouhou čáru. V ustanovení § 3 vyhlášky č.
501/2006 Sb., v souvislosti s uváděnými plochami je
uvedeno „zpravidla o rozloze větší než 2000 m2", to
znamená, že vyhláška připouští i zobrazení menší
plochy.
Připomínka č.17
Věc: připomínka T. J. Sokol Živanice k návrhu ÚP
Živanice.
V návaznosti na veřejné projednání návrhu ÚP Živanice,
které se konalo 22,7 v sokolovně v Živanicích, uplatňuje
tímto T. J, Sokol Živanice (dále jen Jednota) následující
připomínku k tomuto návrhu. Připomínka se týká lokality
Z6, druh plochy OS.
Při přípravě nového ÚP Živanice Jednota uplatnila u OÚ
Živanice jako námět na změnu ÚP požadavek, (říjen
2008) aby území mezi levým břehem koryta potoka
Bukovka (ve směru toku) a komunikací vedoucí ze státní
silnice do Dědka bylo do návrhu nového ÚP začleněno
jako území pro sportovní a volnočasové aktivity. A to na
základě předchozích jednání Jednoty se zastupitelstvem
obce (ZO), (2006) o záměrech rozšířit tímto směrem
stávající sportovní areál o tréninkově hřiště na fotbal,
případně i o další plochy pro rekreační sportování.
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přestavbové plochy změněna funkční plocha z VD – na plochu
BV. Překlopením přestavbové plochy P2 s rozdílným způsobem
využití VD - plocha výroby a skladování – drobná a řemeslná
výroba, na lokalitu P1 s funkční plochou bydlení venkovské BV
zůstává v této funkční ploše možnost výrobní či nevýrobní
činnosti, tedy pozemky, stavby a zařízení drobné a řemeslné
výroby a služeb. Tato výrobní i nevýrobní činnost je podmíněna
nerušením užívání staveb ve svém okolí, nesnižováním kvality
okolního prostředí a nezvyšováním dopravní zátěže v obci.
Územní plán tedy možnost podnikání ve funkční ploše BV
ponechává.
Změna funkčního využití nebude mít významný vliv na navrženou
koncepci obce.
Na základě těchto vyhodnocení se připomínce vyhovuje.

Připomínka organizace TJ Sokol byla podána v řádném termínu
dle § 52 odst. 3 zákona č.183/2006 ve znění pozdějších předpisů
a obsahuje všechny náležitosti řádného podání dle § 37
správního řádu ve znění pozdějších předpisů.
Připomínce se vyhovuje
TJ Sokol vznáší připomínku k návrhu ÚP Živanice, a to
k rozšíření sportovních ploch do prostoru realizované revitalizace
Bukovky a její nivy.
Projektant zapracoval požadavek realizace fotbalového hřiště v
lokalitě K2 v ploše s rozdílným způsobem využití RX – plochy
rekreace se specifickým využitím při respektování projektu
Revitalizace Bukovky a její nivy.
Projektant rozšíří dle prověření výčet podmíněně přípustného
využití pro specifickou plochu RX o možnost umístění
tréninkových hřiští různých půdorysných rozměrů.
Odůvodnění:
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(Souhlas ZO s příslibem pronajmout Jednotě k tomuto
účelu příslušné pozemky, leden 2007). S respektováním
záměru Obce dle platného ÚP využít zmíněné území
jako zónu krátkodobé rekreace, Jednota předložila ZO
návrh, řešit využití tohoto území společně (červen 2007).
Na předmětné území bylo však (2012) umístěno
vodohospodářské dílo „Revitalizace Bukovky", ač platný
ÚP nic takového neobsahoval a toto poté zahrnuto do
návrhu nového ÚP. (Námitky a připomínky Jednoty k
tomuto kroku, červen 2012, březen 2013.) Tím došlo k
silnému omezení již přislíbené možnosti rozšířit areál
Jednoty o travnatou tréninkovou plochu pro fotbal a další
aktivity.
Citovaná lokalita Z6 v návrhu nového ÚP je z hlediska
potřebného rozšíření areálu svojí rozlohou nedostatečná
a proto s ohledem na výše uvedené Jednota žádá
vyčlenit v návrhu nového ÚP pro lokalitu Z6 plochu větší.
Užitečné bude každé zvětšení, smysluplné je min. na
rozměr 50 x 90 m. (Např. na úkor plochy mokřadu v
projektu revitalizace Bukovky.)

Lokalita K2 se nachází v těsné blízkosti zastavitelné lokality Z6,
která je návrhem územního plánu vymezena jako plocha
s rozdílným způsobem využití OS- plocha občanského vybavení
– tělovýchovná a sportovní zařízení a stabilizované plochy OS.
V lokalitě K2 byl zpracován projekt Revitalizace Bukovky a její
nivy, který je nutno respektovat. Možnost umístění fotbalového
hřiště v této ploše je uvedena jako podmíněně přípustná.
Podmínkou je respektování zmiňované revitalizace Bukovky.
Ochrana přírodních hodnot, včetně vodních toků a jejich říčních
niv, je jednou z priorit krajského územně plánovacího dokumentu
– Zásady územního rozvoje Pk 2010, dále celorepublikového
dokumentu Politiky a územního rozvoje ČR a stavebního zákona.

Za vstřícné projednání této připomínky předem velmi
děkujeme.
Obec Živanice
Živanice 152
533 42 Živanice
doručeno dne 29.7.2014

Připomínka č.18
Znění připomínky / stanoviska / námitky:
Žádáme přepracování podmínky etapizace lokality Z1
BV.
Odůvodnění námitky:
Umožnit výstavbu v kratším časovém termínu.

Připomínka obce Živanice byla podána v řádném termínu dle §
52 odst. 3 zákona č.183/2006 ve znění pozdějších předpisů a
obsahuje všechny náležitosti řádného podání dle § 37 správního
řádu ve znění pozdějších předpisů.
Připomínce se vyhovuje
Obec Živanice vznáší připomínku k návrhu ÚP Živanice, a to
k přepracování podmínky etapizace lokality Z1.
Projektant zobecní podmínky navržené územní studie, tj.
především rozdělení do více logických celků včetně vynechání
podmínky realizace.
Odůvodnění:
Rozdělením zastavitelné lokality Z1 o rozloze 9,98 ha do více
logických celků, které nebudou na sebe vázány podmínkou
zastavitelnosti, bude po zpracování územní studie umožněna
výstavba i v západní části lokality, která je nyní zařazena do
etapy č.3. Zobecněním podmínek vymezených v územní studii
se stavebníkům umožní výstavba bez větších časových prodlev.
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Na základě výše uvedeného se námitka přijímá.
Ing. Miloslav Hlásný
Hálkova 2970
272 01 Kladno
doručeno dne 28.7.2014
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Připomínka č.19
Dále doporučuji změnit trasu cyklostezky ze Živanic do
Mělic. Namísto trasy mezi poli, navíc okružní, doporučuji
vést cyklostezku na okraji lesa podél silnice za Živanic
do Mělic. Bud přímo podél silnice, nebo z druhé strany
pásu lesa pod silnicí. Toto umístění cyklostezky má
výhody:
kratší trasa - stezka bude sloužit především k
rychlému přejezdu cyklistů k jezerům a zpět. V
případě výrazně delších tras cyklostezky budou
cyklisté nadále jezdit po silnici přes nebezpečí
bouraček.
příjemnější prostředí jízdy na okraji lesa nežli
mezi poli
při stavbě cyklostezky nebude zabírána orná
půda - pro cyklostezku bude nutno stávající polní
cesty rozšiřovat
nedojde k problémům s tím, že po cestách mezi
poli jezdí zemědělská technika a tato možnost musí
být zachována i po zřízení cyklostezek na stávajících
polních cestách.
Očekávám Vaše vyjádření.

Připomínka pana Ing. Miloslava Hlásného byla podána v řádném
termínu dle § 52 odst. 3 zákona č.183/2006 ve znění pozdějších
předpisů a obsahuje všechny náležitosti řádného podání dle § 37
správního řádu ve znění pozdějších předpisů.
Připomínce se nevyhovuje
Pan Hlásný připomínkuje navrženou trasu cyklostezky ze Živanic
do Mělic včetně jejího zokruhování a navrhuje cyklotrasu vést
kolem silniční komunikace.
Projektant ponechá stávající trasování cyklostezky, tj. větev A,B i
společnou část.
Odůvodnění:
Navržená cyklistická trasa, konkrétně větev „B“, je oproti trase
zmiňované připomínkou (tj. trasa vedoucí podél silniční
komunikace) cca o 200 m delší (měřeno od kraje zastavěného
území). Vedením trasy volnou krajinou kolem stávající vodoteče,
přes atraktivní klidnou náves s lipovým stromořadím, odklonem
od frekventované silniční komunikace s cílem odpočinku u
Mělických písníků jsou eliminovány negativní vlivy plynoucí
z automobilové dopravy a je zajištěn klidný a bezpečný průjezd
pro cyklisty, potažmo pěší. Navržená cyklotrasa provede cyklisty
jedoucími za sportovním vyžitím do Mělic přes hodnotná místa
obce Živanice a dále volnou krajinou. K zatraktivnění cyklostezky
rovněž přispěje i zokruhování. Vytvářet podmínky pro rozvoj a
využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu
(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika) při
zachování a rozvoji hodnot v území je jednou z republikových
priorit vymezených v nadřazeném dokumentu – Politika
územního rozvoje ČR 2008.
Intenzivnější rozvoj aktivit
cestovního ruchu, turistiky a rekreace – tato priorita je obsahem
nadřazené územně plánovací dokumentace Pardubického kraje
– ZÚR Pk. Tyto dokumenty jsou pro územní plán závazné.
Jízda na okraji lesa vedle frekventované silniční komunikace by
mimo negativních vlivů plynoucích z dopravy znamenala taktéž
zábor lesních pozemků. Ochrana lesa a lesních porostů je jeden
z veřejných zájmů vyplývajícím ze zvláštních právních předpisů a
jeho ochranu zajišťuje příslušný dotčený orgán. Ochrana tohoto
veřejného zájmu dále vyplývá z nadřazeného celorepublikového
dokumentu PÚR ČR 2008 (Politika územního rozvoje) a ze
Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR PK 2010)-
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nadřazený územně plánovací dokument Pardubického kraje.
ZÚR Pk řadí obec Živanice do krajiny lesozemědělské a
zemědělské. Jednou ze zásad krajiny lesozemědělské je
připouštět zábor PUPFL pouze v nezbytných odůvodněných
případech výstavby technické a dopravní infrastruktury.
Výstavba cyklostezky (větev „A“, „B“ a společná část) zabírají
celkově 2,22 ha, z toho zabírá zemědělská půda 0,67 ha, zbytek,
tedy 1,55 ha, jsou nezemědělské pozemky. Připomínkou
zmiňovaná trasa představuje zábor pozemků lesa.
Na základě výše uvedeného se připomínce nevyhovuje.
Dne 12. 1. 2015 vyhotovil pořizovatel Ing. arch. Dana Mojžíšková spolu s určeným zastupitelem Petrem Lejhancem, starostou obce Živanice.

........................................
pořizovatel

........................................
určený zastupitel
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ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK PO OPAKOVANÉM VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ
ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH PO OPAKOVANÉM VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ ÚP ŽIVANICE
Ostatní subjekty a
Námitky (podání od 22.4.2015 do 9.6.2015)
Rozhodnutí o námitce
veřejnost
RNDr. Jiří Celba
503 15 Hrádek 72
Námitka podaná na MmP, odbor
hlavního architekta dne 26.5.2015
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Námitka č. 1
Znění námitky:
V pořizovaném územním plánu Živanice stanovujete
jednotně pro všechny pozemky zařazené do funkční
plochy Bydlení venkovského typu (BV) koeficient
maximálního zastavění 0,3. Ale pouze pro pozemky v
mém vlastnictví, č.parc. 191/1 a 196/1 v k.ú. Nerad,
zařazené rovněž do funkční plochy (BV)( stanovujete
koeficient maximálního zastavění pouhých 0,085. Tyto
dva pozemky tvoří lokalitu označenou Z11. Na každém z
nich je vydáno územní rozhodnutí pro stavbu RD,
garáže, zpevněné plochy a společné přístupové
komunikace. Koeficient 0,085 vypočítáváte jen ze
zastavěných ploch těchto staveb a přidáváte malou
rezervu. Ta ale nestačí ani na polovinu tenisového kurtu,
natož na další potřeby spojené s kvalitou individuálního
bydlení (bazén, altán). Tímto přístupem zcela fatálně,
tedy s rozhodujícím vlivem a předem, znemožňujete
umístit dokonce i to, co je na těchto větších pozemcích
technologicky potřeba a co Územním plánem, v textové
části, na stranách 20 a 21, pro funkční plochu Bydlení
venkovského
typu
definujete:
stavby
pro
obhospodařování a údržbu vlastních pozemků, pro
uskladnění
techniky
a
sena
a
pro
využití
samozásobitelské funkce pozemků a chov drobných
domácích zvířat.

Pozemky parc.č. 191/1 a 196/16 k.ú. Nerad jsou ve vlastnictví
pana RNDr. Jiřího Celby, 503 15, Hrádek 72.
Pořizovatel vyhodnotil námitku pana RNDr. Jiřího Celby jako
námitku, která se netýká měněných částí, jež byly předmětem
projednávání opakovaného veřejného řízení. Na základě § 52
odst. 3 stavebního zákona se na námitku pohlíží jako na
námitku podanou opožděně.
Předmětné pozemky leží dle návrhu územního plánu pro
opakované veřejné projednání v severozápadní části Neradu,
v zastavitelné lokalitě Z11, v ploše s rozdílným způsobem
využití BV – bydlení v rodinných domech venkovské.
O námitce se věcně nerozhoduje.
Vzhledem ke skutečnosti, že se námitka netýká měněných
částí, projektant ponechal navržený maximální koeficient
zastavění 0,085 pro pozemky parc. č. 191/1 a 196/16 k.ú.
Nerad dle návrhu ÚP Živanice pro opakované veřejné
projednání.
Odůvodnění:
Na základě § 53 odst. 2 stavebního zákona třetí věty se
upravený návrh územního plánu projednává v rozsahu těchto
úprav na opakovaném veřejném projednání; přitom se
postupuje dle § 52 stavebního zákona. Podrobněji viz citace
z rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 16.12.2014– viz
níže.

Konstrukce takto nízkého koeficientu maximálního
zastavění je pro mne diskriminující. Stávající územní
plán, na jehož základě jsem pozemky pořídil, takové
omezení nemá.

Z průběhu procesu pořizování územního plánu: Na základě
schváleného zadání zastupitelstvem obce Živanice (schváleno
dne 24.1.2012) pořizovatel pořídil pro obec zpracování návrhu
územního plánu. Společné jednání o tomto návrhu územního
plánu proběhlo dne 11. 10. 2012 na odboru hlavního architekta.

Žádám proto o zvýšení koeficientu maximálního
zastavění pro lokalitu Z11 z maximálně 0,085 na
maximálně 0,15. Je to sice navýšení o pouhých 6,5%,
ale umožní využít toto území dle funkční definice
stanovené Územním plánem.

Dne 1.1.2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon), Tato novela umožnila veřejnosti
vstoupit aktivně do pořizovacího procesu již ve fázi společného
jednání formou připomínek a každý mohl uplatnit připomínky
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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RNDr. Jiří Celba 503 15 Hrádek 72
Předem děkuji za kladné vyřízení a jsem s pozdravem

k tomuto zveřejněnému návrhu. Návrh územního plánu byl na
základě § 53 odst. 3 zveřejněn veřejnou vyhláškou.
K zveřejněnému návrhu bylo podáno celkem 13 připomínek.
Do této fáze pořizovacího procesu pan RNDr. Jiří Celba aktivně
vstoupil a podal připomínku v zákonné lhůtě. Dále podal
dodatek k této připomínce. Věcně shodná připomínka byla
podána taktéž synem pana Celby, Ing. Janem Celbou.
Připomínky se týkaly neexistence zastavitelné plochy pro
bydlení venkovského typu – VO3 v k.ú. Nerad v předloženém
návrhu územního plánu. Zastavitelná plocha je v současně
platném Územním plánu sídelního útvaru Živanice včetně jeho
změn (dále jen „ÚPSU“) součástí Změny č.2 a je určena pro
stavbu 2 rodinných domů (vyhodnocení připomínek je součástí
tabulky „Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek
k veřejnému projednání“).
Dále dne 23. 9. 2014 pan RNDr. Jiří Celba doručil na odbor
hlavního architekta, Magistrátu města Pardubic pravomocné
rozhodnutí Městského úřadu Lázně Bohdaneč, odboru
stavebního, č.j.5270/13/SO/OPi-8 ze dne 6. 9. 2013 ohledně
dělení a scelení pozemků parc.č. 191/6, 191/7, 191/8, 191/1,
198/1, 196/1, 203/1, 197 a 196/2 k.ú. Nerad a územního
rozhodnutí o umístění stavby : Novostavba 2 RD včetně 2
garáží (každá pro 3 OA), napojení na IS (voda, plyn, elektro,
kanalizace), sjezd, zpevněné plochy, přístupová komunikace a
oplocení na pozemcích parc. č. 191/6, 191/7, 191/8, 191/1,
198/1, 196/1, 203/1, 435/1 k.ú. Nerad.
Na základě podaných připomínek ke zveřejněnému návrhu
územního plánu panem Celbou a synem a k pravomocnému
rozhodnutí stavebního úřadu v Lázních Bohdaneč o scelení
pozemků a umístění stavby dvou RD na těchto pozemcích,
bylo připomínkám pana Celby vyhověno a projektant nově
zařadil do návrhu územního plánu zastavitelnou lokalitu
označenou Z11 s plochou s rozdílným způsobem využití BV –
bydlení venkovské v místě zastavitelné plochy ze Změny č.2
ÚPSÚ. Dále projektant nově zaktualizoval zastavěné území.
(aktualizace zastavěného území před veřejným projednáním je
součástí požadavků daných schváleným zadáním).
Dne 22.7.2014 proběhlo řízení (veřejné projednání) o návrhu
územního plánu v sokolovně v obci Živanice. V rámci zákonné
lhůty bylo podáno 17 námitek a 6 připomínek od fyzických a
právnických osob. Pan Celba práva podání námitky v zákonné
lhůtě nevyužil. Zastavitelná plocha Z11 včetně jejího max.
koeficientu zastavění nebyla dále nikým zpřipomínkována.
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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Vzhledem k těmto skutečnostem, se tedy žádná úprava týkající
se lokality namítajícího nepromítla do měněných částí, které
byly součástí projednání při opakovaném veřejném řízení
konaného dne 2.6.2015 v sokolovně v obci Živanice.
Z citace
rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne
16.12.2014 čj. 50A 15/2014-50 k námitkám podaných v rámci
opakovaného veřejného projednání, které se netýkají
měněných částí:
„Návrh územního plánu se neprojednává kompletně znovu, ale
pouze v částech, které byly dotčeny podstatnou změnou. Toto
omezení se musí nutně projevit v možnosti podávat proti
upravenému návrhu územního plánu projednávaného
v opakovaném veřejném projednání námitky a připomínky. Jak
plyne z § 53 stavebního zákona, postupuje se při opakovaném
veřejném projednání návrhu a jeho přípravě obdobně jako při
veřejném projednání návrhu. Byť v daném ustanovení výslovné
omezení ve vztahu k možnosti dotčených osob podávat
námitky proti podstatně upravenému návrhu územního plánu
chybí, je třeba toto omezení dovodit právě z toho, že při
opakovaném veřejném projednání se upravený územní plán
projedná pouze v rozsahu provedených úprav, a proto námitky
mohou dotčené osoby směřovat pouze do provedených úprav
návrhu územního plánu.
Opačný přístup, tedy připuštění námitek všech vlastníků
pozemků regulovaných územním plánem i ve fázi
opakovaného veřejného projednání bez ohledu na to, že jejich
pozemky byly dotčeny podstatnou úpravou územního plánu, by
podle názoru soudu znamenal rezignaci na koncentraci řízení,
kterou stavební zákon stanoví v § 52 odst.3 stavebního
zákona. Tato zásada má v řízení o územním plánu zcela
oprávněné místo, neboť jde o řízení, kterému je z důvodu jeho
rozsáhlosti zcela nezbytné stanovit určité časové limity,
přičemž nutno dodat, že i přes tyto limity jde velmi často o
řízení časově velmi náročné.
Jsou-li i přes shora učiněné závěry námitky v popsané situaci
podány, nelze k nim podle názoru soudu přihlížet, což je
koncept uplatněný stavebním zákonem jak pro námitky, které
jsou podány opožděně (§ 52 odst. 4 stavebního zákona).“
Vzhledem k výše uvedenému se o námitce věcně nerozhoduje.
Poznámka pořizovatele: Navrhovatel má možnost prověřit svůj
záměr ve Změně ÚP.
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Použité podklady:
1.Návrh územního plánu Živanice pro opakované veřejné
projednání
2.Spis územního plánu č. 24554/2011 – územní plán Živanice
3.Územní rozhodnutí Městského úřadu Lázně Bohdaneč, odbor
stavební, ze dne 29.7.2013, pod čj: 4394/13/SO/OPi-7
4. Vyrozumění o nabytí právní moci rozhodnutí vydané
městským úřadem Lázně Bohdaneč, odborem stavebním dne
/6.9.2013 pod čj: 5270/13/SO/OPi-8
5. Registr evidence nemovitostí
6. Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 16.12.2014, č.j.
50A 15/2014-50
7. Stavební zákon 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
8. ÚPSÚ Živanice
Ing. Miloslav Hlásný
Hálkova 2970
272 01 Kladno
Námitka podaná dne 10. 6. 2015 na
MmP, odbor hlavního architekta

Námitka č. 2
Znění námitky:
Jsem vlastníkem pozemku parcely číslo 879/1 v k.ú.
Zivanice, obec Zivanice, číslo LV 701.
Opětovně podávám tímto proti předmětnému návrhu
územního plánu Zivanic v souladu s ustanovením § 52
odst.2 zákona č. 183/2006 Sb.o územním plánování a
stavebním řádu ( stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů následující námitky: Zásadně nesouhlasím se
začlenění mé parcely č. 879/1 do lokálního biocentra
LBC 27-název Nad Jezerem.
Tento pozemek je v katastru nemovitostí veden jako
orná půda.
Trvám na ponechání tohoto pozemku v plochách
zemědělských jako zemědělský půdní fond.
ODŮVODNĚNÍ :
1. Pozemek má výměru 1,276 ha a je veden jako orná
půda. Pozemek je začleněn do velkého lánu, na
kterém hospodaří JZD. Má dobrou bonitu, je to
kvalitní hnědozem. Na celém pozemku není a nikdy
nebyl žádný strom, ani keř ani trávní porost. Vždy byl
využíván jako pole. Jako vlastník nechci ani v
budoucnu měnit u tohoto pozemku ornou půdu na
lesní pozemek.
2. V sousedství mého pozemku je stávající lesní
pozemek, který funkci lokálního biocentra plní. Dále je
v návaznosti na tento lesní pozemek nově vysazen
další les, takže biocentrum bude značně velké a bude

Pozemek parc. č. 879/1 v k.ú. Zivanice je ve vlastnictví pana
Ing. Miloslava Hlásného, Hálkova 2970, 272 01 Kladno.
Pořizovatel vyhodnotil námitku pana Ing. Miloslava Hlásného
jako námitku, která se týká měněných částí, jež byly
předmětem projednávání opakovaného veřejného řízení.
Předmětný pozemek leží dle návrhu územního plánu pro
opakované veřejné projednání v jižní části katastru obce
Živanice, v nezastavěném území, v lokálním biocentru LBC 27,
v ploše s rozdílným způsobem využití NP – plocha přírodní.
Námitka se zamítá.
Námitkou je požadováno vyjmutí pozemku parc. č. 879/1 k.ú.
Živanice z lokálního biocentra LBC 27 a ponechání
předmětného pozemku v ploše zemědělské.
Projektant ponechal pozemek parc. č. 879/1 k.ú. Živanice
v lokálním biocentru LBC 27.
Odůvodnění:
Předmětný pozemek parc. č. 879/1 v k.ú. Živanice leží na
bonitách tř. IV., tedy na půdách bez zvláštní ochrany. Pozemek
zůstává nadále ve vlastnictví majitele a územní plán na něm
nemění druh pozemku (pozemek tedy nadále zůstává ornou
půdou a není podmínkou ho zalesnit). Zmiňovaný nově
vysázený les na pozemku parc. č. 807 k.ú. Živanice svojí
velikostí i při spojení se stávajícím lesním pozemkem
nepostačuje k vymezení lokálního biocentra.
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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dostatečně plnit funkci lokálního biocentra. Není tedy
žádný důvod pro rozšíření LBC na můj pozemek.
Námitku proti zřízení LBC na mém pozemku jsem jíž
podal dne 26.7.2014. Námitka byla zamítnuta s
odůvodněním, že je třeba se řídit vyhláškami o
územním systému ekologické stability. Zcela byla
přitom opominuta ochrana zemědělského půdního
fondu. Jedná se o zákon České národní rady
č.334/1992 o ochraně zemědělského půdního
fondu. Dále je třeba respektovat směrnici evropského
parlamentu a rady pro ochranu půdy na základě
zásad zachování funkcí půdy. V dnešní době orná
půda ubývá a je nutno s půdou nakládat jako dobrý
hospodář a zachovat ji do budoucna. Rozhodně je
třeba dát přednost orné půdě před lesním pozemkem.
Cena orné půdy v Živanicích je cca 10,40
Kč/čtvereční metr, cena lesního pozemku je cca 7
Kč/čtver. metr. bez dřevní hmoty. Tím je vyjádřena
podpora zachování orné půdy.
Návrh, který rozděluje cyklostezky na dvě trasy A a B,
které obě vedou uprostřed polí v délce 2 až 3 km, je
náročný na zábor zemědělské půdy. Stávající cesty
bude třeba zachovat pro jízdu zemědělské techniky
na pole. Proto bude nutno cesty rozšířit o cca 4 m pro
cyklostezky. Dojde k záboru zemědělské půdy v ploše
4 m šířky x 3000 m délky x 2 trasy tj. celkem 24.000
čtver. metrů, tj. cca 2,5 hektaru. Jen cena za výkup
této zemědělské půdy bude tedy min. 2,5 milionu.
Dvě trasy cyklostezky jsou nevhodné jak pro velký
zábor
zemědělské
půdy,
tak
pro
velkou cenu realizace. Dále údržba a opravy dvou
větví
cyklostezky
budou
dvakrát
drahé. Náklady na stavbu a údržbu dvou tras
cyklostezky by měly být uvedeny
v textové části územního plánu. Jsou důležitým
hlediskem spolu s hlediskem záboru zemědělské
půdy při posouzení tras cyklostezky.
Při dotazu na Ministerstvu životního prostředí (Ing.
Chmelík tel 267122168) nám bylo sděleno, že dle
zákona o ochraně půdního fondu nemáte právo, bez
našeho souhlasu, nám měnit ornou půdu, pokud je
obdělávána, na biocentrum nebo na jakékoli jiné
využívání.

Posunutí biocentra mimo předmětný pozemek a to jižním
směrem by při jeho dané velikosti (cca 3ha) znamenalo zásah
do půd bonity č. I, tedy půd, které jsou ze zákona zvláště
chráněny. Ochrana těchto bonit půd je zpřísněna novou
novelou č. 41/2015 Sb. zákona č.334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu s platností od 1. 4. 2015. Odnětí
půd I. a II. třídy ochrany je možné jedině v případech, kdy jiný
veřejný zájem výrazně převýší nad veřejným zájmem OZPF.
Z tohoto důvodu nelze biocentrum posunout jižním směrem.
Posunutí východním směrem bylo projektantem navrženo
v návrhu územního plánu pro společné jednání. Dotčený orgán
ochrany přírody Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství požadoval vyřešit střet
biocentra s navrhovanou větví cyklostezky – větev B. Na
základě tohoto požadavku dotčeného orgánu bylo biocentrum
posunuto západním směrem.
Další posunutí biocentra směrem západním by znamenalo
zúžení a roztříštění lánů a ztížení jejich obhospodařování.
Z výše uvedeného vyplývá, že posunutí biocentra směrem
jižním, východním i západním je problematické.
Zmiňované dvě cyklotrasy jsou v územním plánu navrženy
jako cílový stav. Trasa A zabírá 1,02ha, z toho se jedná o
0,94ha nezemědělské půdy. Trasa B
zabírá 0,84ha je
navržena z ½ na zemědělských půdách převážně v majetku
ČR a ½ je umístěna na nezemědělských půdách. Společná
část zabírá plochu 0,36ha, z toho je 0,13 ha nezemědělské
půdy.
Vysázený les na pozemku parc. č. 807 k.ú. Živanice byl
zaregistrován do katastru nemovitostí v listopadu 2011, tedy
v průběhu pořizovacího procesu. Tento skutkový stav bude
v územním plánu zohledněn. Navržená plocha s rozdílným
způsobem využití NZ – plocha zemědělská a NSpz- plocha
smíšená nezastavěného území – přírodní, zemědělská,
v kterých pozemek leží, zalesnění umožňuje.
Na základě výše uvedeného se námitka zamítá.
Použité podklady:
1.Návrh územního plánu Živanice pro opakované veřejné
projednání
2.Spis územního plánu č. 24554/2011 – územní plán Živanice
3.Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství, orgánu ochrany přírody ze
dne 12. 11. 2012 ke společnému jednání Č.j..
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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Žádám o informaci, jak byla moje námitka projednána.

KrÚ58817/2012/OŽPZ/PI
4. Registr evidence nemovitostí
5. Stavební zákon 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
6. ÚPSÚ Živanice

Poučení:
Proti rozhodnutí o námitkách se nelze dle ustanovení § 172 odst.5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolat ani podat rozklad.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK PO OPAKOVANÉM VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ ÚP ŹIVANICE
Termín podávání připomínek: (podání od 22.4.2015 do 9.6.2015)

Ostatní subjekty a
veřejnost
Marie Nevolová
Živanice, Dědek 12
533 41 Lázně Bohdaneč
Námitka podaná dne 8. 6. 2015 na
MmP, odbor hlavního architekta

Připomínky

Vyhodnocení připomínek

Připomínka č.1
Znění připomínky:
Žádám o uvedení veřejné kanalizace na mém pozemku
parc. č. 1039 k.ú. Živanice do skutečného stavu.
Odůvodnění
Současně zakreslená kanalizace v koordinačním
výkrese nectí skutečný stav.

Připomínka paní Marie Nevolové byla podána v řádném
termínu dle § 52 odst. 3 zákona č.183/2006 ve znění
pozdějších předpisů a obsahuje všechny náležitosti řádného
podání dle § 37 správního řádu ve znění pozdějších předpisů.
Připomínka byla podána jako námitka, avšak dle § 52 odst.2
mohou námitky podat pouze vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o úpravu podkladů
grafické části odůvodnění, nikoli výroku (návrhové části) je
námitka vyhodnocena jako připomínka.
Předmětný pozemek leží dle návrhu územního plánu pro
opakované veřejné projednání v severovýchodní části místní
části Dědek, v zastavěném území, v ploše s rozdílným
způsobem využití BV – bydlení v rodinných domech
venkovské.
Připomínce se vyhovuje.
Projektant upravil v koordinačním výkrese zakreslení
skutečného stavu kanalizační sítě v místní části Dědek.
Odůvodnění:
Obsahem připomínky je zjevná nesprávnost v zakreslení
stávajících rozvodů kanalizační sítě v koordinačním výkrese.
Dle § 27 odst.3 stavebního zákona poskytuje údaje o území
pořizovateli mimo jiné vlastník technické infrastruktury (
v případě kanalizace se jedná o VaK Pardubice). V průběhu
měsíce června 2015 byly nové podklady týkající se místní části
Dědek zaslány na odbor hlavního architekta a tento nový stav
bude do výkresové části zakreslen. Na základě výše
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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uvedeného se připomínce vyhovuje.
Použité podklady:
1.Návrh územního plánu Živanice pro opakované veřejné
projednání
2.Spis územního plánu č. 24554/2011 – územní plán Živanice
3.Stav kanalizace v místní části Dědek z VaK – červěn 2015
4. Registr evidence nemovitostí
5. Stavební zákon 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Marie Nevolová
Živanice, Dědek 12
533 41 Lázně Bohdaneč
Námitka podaná dne 10. 6. 2015 na
MmP, odbor hlavního architekta

Připomínka č.2
Znění připomínky:
Dle zveřejněného návrhu územního plánu, je můj
pozemek (pozemek parc. č. 1039 k.ú. Živanice – pozn.
pořizovatele) výrazně zasažen ochranným pásmem
nadzemního vedení - transformátorové stanice.
Odůvodnění:
Dle zákona č. 458/2000 v platném znění je ochranné
pásmo u tohoto typu pouze 7m, protože se jedná o
stožárovou stanici s napětím do 52kV. Dle
koordinačního výkresu je ochranné právo mnohem větší
a znehodnocuje cenu mé nemovitosti.

Připomínka paní Marie Nevolové byla podána v řádném
termínu dle § 52 odst. 3 zákona č.183/2006 ve znění
pozdějších předpisů a obsahuje všechny náležitosti řádného
podání dle § 37 správního řádu ve znění pozdějších předpisů.
Připomínka byla podána jako námitka, avšak dle § 52 odst.2
mohou námitky podat pouze vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o úpravu grafické části
odůvodnění, nikoli výroku (návrhové části) je námitka
vyhodnocena jako připomínka.
Předmětný pozemek leží dle návrhu územního plánu pro
opakované veřejné projednání v severovýchodní části místní
části Dědek, v zastavěném území, v ploše s rozdílným
způsobem využití BV – bydlení v rodinných domech
venkovské.
Připomínce se nevyhovuje.
Projektant ponechal v koordinačním výkrese
stávajícího ochranného pásma nadzemního
transformátorové stanice.

zakreslení
vedení -

Odůvodnění:
Na základě aktuálních dat společnosti ČEZ ze dne 1.7.2015, je
30-ti m ochranné pásmo nadzemního vedení transformátorové
stanice ponecháno tak, jak je zakresleno v návrhu územního
plánu. Dle § 27 odst.3 stavebního zákona poskytuje údaje o
území pořizovateli mimo jiné vlastník technické infrastruktury
(tedy společnost ČEZ). Na základě poskytnutých aktuálních
dat a vzhledem ke skutečnosti, že se ochranné pásmo
nadzemního vedení
transformátorové stanice nemění,
připomínce se nevyhovuje.
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Marie Nevolová
Živanice, Dědek 12
533 41 Lázně Bohdaneč
Námitka podaná dne 10. 6. 2015 na
MmP, odbor hlavního architekta

Připomínka č.3
Znění připomínky:
Dle zveřejněného návrhu územního plánu, je můj
pozemek výrazně zasažen ochranným pásmem lesa.
Odůvodnění námitky:
Vzhledem k historickým skutečnostem, kdy byla tato
parcela využívána pro bydlení rodinném domě (viz.
příloha: mapa - pozemkový katastr), požaduji zvážení
navrženého ochranného pásma. Navržená varianta
znehodnocuje pozemek, který je dle návrhu nově veden
jako plocha pro bydlení. Zachování návrhu ochranného
pásma v této podobě znemožní výstavbu domu či prodej
mého majetku. Dotčený les je navíc v nedaleké době
možno vytěžit, vzhledem k jeho stáří.

Použité podklady:
1.Návrh územního plánu Živanice pro opakované veřejné
projednání
2.Spis územního plánu č. 24554/2011 – územní plán Živanice
3.Aktuální data z Čez ke dni 1.7.2015
4. Registr evidence nemovitostí
5. Stavební zákon 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Připomínka paní Marie Nevolové byla podána v řádném
termínu dle § 52 odst. 3 zákona č.183/2006 ve znění
pozdějších předpisů a obsahuje všechny náležitosti řádného
podání dle § 37 správního řádu ve znění pozdějších předpisů.
Připomínka byla podána jako námitka, avšak dle § 52 odst.2
mohou námitky podat pouze vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o úpravu grafické části
odůvodnění, nikoli výroku (návrhové části) je námitka
vyhodnocena jako připomínka.
Předmětný pozemek leží dle návrhu územního plánu pro
opakované veřejné projednání v severovýchodní části místní
části Dědek, v zastavěném území, v ploše s rozdílným
způsobem využití BV – bydlení v rodinných domech
venkovské.
Připomínce se nevyhovuje.
Projektant ponechal v koordinačním výkrese
ochranného pásma lesa v místní části Dědek.

zakreslení

Odůvodnění:
Ochrana lesa a lesních porostů je jedním z veřejných zájmů
vyplývajícím ze zvláštních právních předpisů a jeho ochranu
zajišťuje příslušný dotčený orgán. Ochrana tohoto veřejného
zájmu dále vyplývá z nadřazeného celorepublikového
dokumentu PÚR ČR 2008 (Politika územního rozvoje) a ze
Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR PK 2010)nadřazený územně plánovací dokument Pardubického kraje.
Ochranné pásmo lesa je jedním z limitů v území. O případné
výjimce z 50-ti m ochranného pásma lesa při umísťování
stavby na pozemek rozhoduje odbor životního prostředí
Magistrátu města Pardubic při správním řízení.
Na základě výše uvedeného se připomínce nevyhovuje.
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Použité podklady:
1.Návrh územního plánu Živanice pro opakované veřejné
projednání
2.Spis územního plánu č. 24554/2011 – územní plán Živanice
3. Registr evidence nemovitostí
4. Stavební zákon 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Dne 18. 8. 2015 vyhotovil pořizovatel Ing. arch. Dana Mojžíšková spolu s určeným zastupitelem Petrem Lejhancem.

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

...................................................
Petr Lejhanec
starosta obce

..................................................
Jiří Pošva
místostarosta obce
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