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XVIII. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA 
PARDUBICE 

 

II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU  
 

 
 

a) Postup p ři po řízení územního plánu 
 

 Dne 13. 5. 2014 bylo Zastupitelstvem města Pardubic schváleno usnesením č. 1820 Z/2014 pořízení XVIII. 
Změny Územního plánu města Pardubice (dále jen XVIII. Změna ÚPmP).  

Zadání XVIII. změny ÚPmP bylo zpracováno pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem v souladu s § 47 
stavebního zákona v červnu 2014, projednání návrhu zadání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou na úřední desce 
dne 7. 7. 2014 a současně bylo zasláno dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu. Požadavky a 
podněty k obsahu územního plánu byly v návrhu zadání zohledněny a upravený návrh zadání XVIII. změny ÚPmP 
byl schválen zastupitelstvem města Pardubic dne 23. 9. 2014 usnesením č. 2033Z/2014. 

Z projednání návrhu zadání nevyplynul požadavek dotčeného orgánu na zpracování posouzení vlivu na životní 
prostředí (SEA).  

Předmětem XVIII. Změny ÚPmP je lokalita Přednádraží – tedy část katastrálního území Pardubice s možným 
dopadem na katastrální území Svítkov. Podkladem pro řešení XVIII. změny ÚPmP je registrovaná územní studie 
Přednádraží. Tato studie je promítnuta do XVIII. změny ÚPmP, jejím cílem je vytvořit předpoklady pro 
transformaci přednádražního prostoru na smíšené centrální území s žádoucím přiblížením autobusového nádraží 
vlakovému, vybudování multimodálního uzlu osobní dopravy jako reprezentativního moderního centra krajského 
města. Zároveň je řešena ochrana stávajících hodnot v území (budova nádraží, zeleň) a jejich kvalitní doplnění 
ostatními plochami včetně veřejných prostranství. Součástí XVIII. změny ÚPmP jsou i úpravy v dopravním 
napojení řešeného území.  

Návrh XVIII. změny ÚPmP byl dokončen v červenci 2016, na 8. 9. 2016 bylo svoláno v souladu s § 50 stavebního 
zákona společné jednání za účasti dotčených orgánů, sousedních obcí a krajského úřadu, kterým bylo společné 
jednání oznámeno spolu se zasláním dokumentace změny dne 11. 8. 2016. Stanoviska a připomínky účastníků 
společného jednání jsou vyhodnoceny v následující kapitole. Návrh XVIII. změny ÚPmP byl dále doručen veřejnou 
vyhláškou a byla stanovena 30-ti denní lhůta pro písemné připomínky veřejnosti – vše v souladu s § 50 odst. 3 
stavebního zákona. 

Návrh XVIII. změny ÚPmP byl posouzen podle § 50 odst. 7 stavebního zákona Krajským úřadem Pardubického 
kraje dne 3. 2. 2017, který k návrhu vydal souhlasné stanovisko. 

Na základě stanovisek ze společného jednání a posouzení změny územního plánu krajským úřadem byl návrh 
XVIII. změny ÚPmP v souladu s uplatněnými požadavky upraven. 

Veřejnou vyhláškou na úřední desce a jednotlivě dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu bylo 
dne 6. 4. 2017 oznámeno konání veřejného projednání, upravený návrh XVIII. změny ÚPmP byl vystaven 
v elektronické podobě na portálu města a v  listinné podobě u pořizovatele a statutárního města Pardubice. 
Veřejné projednání změny se konalo 17. 5. 2017.  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky veřejného projednání. Na základě výsledků 
veřejného projednání nedošlo k podstatné úpravě návrhu XVIII. změny ÚPmP. Návrh rozhodnutí o námitkách a 
vyhodnocení připomínek byl v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona doručen dotčeným orgánům a krajskému 
úřadu, které byly vyzvány, aby ve lhůtě do 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Pořizovatel obdržel 7 
stanovisek dotčených orgánů a stanovisko krajského úřadu; všechny byly souhlasné bez požadavků a připomínek. 
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Pořizovatel dopracoval přezkum a odůvodnění návrhu XVIII. změny ÚPmP dle § 53 stavebního zákona a zajistil 
úpravu návrhu XVIII. změny ÚPmP. Následně byl návrh XVIII. změny ÚPmP předložen zastupitelstvu města k 
vydání. 

Návrh XVIII. změny ÚPmP je pořízen v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (stavebním zákonem) a jeho prováděcími vyhláškami, v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád. Je 
zpracován v souladu se zadáním XVIII. Změny ÚPmP, které vymezilo jeho rozsah a podmínky jeho zpracování. 
Návrh XVIII. změny ÚPmP je vypracován v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, Zásadami územního rozvoje 
Pardubického kraje. 

 
Zpracoval: Odbor hlavního architekta oddělení územního plánování 

 
 
 
 

b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje  a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem 

 
 

Soulad s Politikou územního rozvoje České republiky 2008  
(dále jen PÚR; PÚR ČR 2008 schválena dne 20.7.2009 usnesením vlády č. 929, Aktualizace č. 1 schválena dne 
15.4.2015 usnesením vlády)  
 
 Z PÚR ČR vyplývá pro Územní plán města Pardubice resp. jeho XVIII. Změnu požadavek souladu této ÚPD 
s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. 
 Požadavky na Územní plán města Pardubice vyplývají z  polohy řešeného území především v rozvojové 
oblasti OB4 Hradec Králové / Pardubice. Zásady a zájmy celorepublikových priorit byly upřesněny v Zásadách 
územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) – vyhodnoceno v následujících tabulkách. 
 

Republikové priority Řešení XVIII. Změny Územního plánu města Pardubice  

 (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….. 

 

• priorita je sledována již v platné ÚPD 

• XVIII. Změna vytváří možnosti pro realizaci terminálů pro 
autobusovou dopravu (terminál A – městská hromadná doprava, 
terminál B – dálková a regionální doprava). Respektována je 
stávající urbanistická struktura, navrhované záměry na ni navazují.  

• Respektovány jsou přírodní hodnoty (např. vymezením ploch s 
rozdílným způsobem využití), civilizační a kulturní hodnoty 
(respektováno je archeologické dědictví, kulturní památky, ap.).  

• Nejsou narušeny platnou ÚPD vytvořené podmínky pro stabilizaci a 
rozvoj hlavních funkcí sídla resp. jeho dotčené části – zejména 
doprava, občanské vybavení, veřejná prostranství atd.. Vytvářeny 
jsou podmínky pro zlepšení dopravní obslužnosti především 
dotčené části centra města Pardubice – přednádraží a kontaktní 
území centra města. 

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření 

urbánního prostředí prostorově sociální 
segregaci a negativními vlivy na sociální 
soudržnost obyvatel…. 
 

• XVIII. Změna ÚPM vytváří podmínky pro rozšíření centra města 
západním směrem až k MÚK U Trojice (Palackého), využívá stávající 
stopy Palackého třídy jako hlavní městské osy pro urbanistické 
utváření této části centra. 

• XVIII. Změna ÚPM Pardubice nevymezuje nové zastavitelné plochy 
pro bydlení, ve vazbě na stávající obytnou zástavbu vymezuje 
plochy pro plochy smíšené – centrální a městské, kde je možno mj. 
část ploch využít i pro funkci bydlení.  
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(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. 

• XVIII. Změna ÚPM Pardubice je zpracována v souladu se 
zpracovanou územní studií, která byla pořízena jako podklad pro 
tuto změnu územního plánu.  Studie byla konzultována 
s pořizovatelem a dalšími subjekty tak, aby pořizovatel mohl 
posoudit její využitelnost a jelikož shledat, že tato dokumentace 
vyhovuje požadovanému účelu, byla vložena do evidence územně 
plánovací činnosti. 

• V průběhu zpracování územní studie byly zohledněny známé 
záměry, studie navrhla komplexní řešení 

(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní 

struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení 
partnerství mezi městskými a venkovskými 
oblastmi a zlepšit tak jejich 
konkurenceschopnost. 

• XVIII. Změna ÚPM řeší západní část centra města, posiluje jeho 
význam a vytváří podmínky pro vytvoření významného dopravního 
uzlu nadregionálního významu a zároveň aby toto území bylo 
reprezentativním vstupem (bránou) do města 

(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… 

• XVIII. Změna ÚPM navazuje na řešení platné ÚPD v prostoru areálu 
bývalého lihovaru a vymezuje tuto plochu jako plochu přestavby 
s funkčním vymezení – smíšené území centrální SC.  

(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 to je 
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, nerostného 
bohatství, ochrany zemědělského a lesního 
půdního fondu…. 

• XVIII. Změna  nevymezuje plochy pro takové záměry, které by 
mohly výrazně ovlivnit charakter krajiny. Jedná se o plochy na 
západním okraji centrální (zastavěné) části města. Změna vymezuje 
plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně, které navazují na 
stávající systém zeleně města, především zeleného pásu podél řeky 
Labe.  

(20a) Vytvářet podmínky pro zajištění 

migrační prostupnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při 
umísťování dopravní a technické 
infrastruktury. V rámci územně plánovací 
činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel 
s ohledem na zajištění přístupnosti a 
prostupnosti krajiny. 

• XVIII. Změna svými návrhy neovlivňuje migrační prostupnost 
krajiny. Řeší ale prostupnost řešené části centra města mj. i pro pěší 
a cyklisty.  

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci 

s dotčenými obcemi před zastavěním 
pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých 
ploch veřejně přístupné   zeleně (zelené pásy) 
v rozvojových oblastech a v rozvojových 
osách a ve specifických oblastech, na jejichž 
území je krajina negativně poznamenána 

• XVIII. Změna, stejně jako platná ÚPD, respektuje a je v souladu 
s touto republikovou prioritou. Změna respektuje stávající plochy 
zeleně především ve vazbě na tok řeky Labe a svými návrhy vytváří 
podmínky pro možnost provázání veřejných prostranství do 
systému, který bude pro pohyb pěšáka a případně i cyklisty 
příjemný a bezpečný.  
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lidskou činností, a využitím její přirozené 
obnovy; cílem je zachování souvislých pásů 
nezastavěného území v bezprostředním okolí 
velkých měst, způsobilých pro nenáročné 
formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a 
rozvoj lesních porostů a zachování 
přístupnosti krajiny. 

• XVIII. Změna neovlivňuje využití nezastavěného území, vymezuje 
pouze plochy přestavby. 

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití 

předpokladů pro různé formy cestovního 
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, 
poznávací turistika), při zachování a rozvoji 
hodnot území…. 

• XVIII. Změna vytváří podmínky pro zkvalitnění městského prostředí, 
pro zvýšení jeho atraktivity jak pro obyvatele města, tak jeho 
návštěvníky. 

 

(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… 

• Řešení XVIII. Změny respektuje stanovenou koncepci dopravní a 
technické infrastruktury. Změna v souladu se zpracovanou územní 
studií modifikuje pouze dílčí část dopravního systému města a pro 
vedení hlavního dopravního tahu v prostoru přednádraží využívá 
stávající stopy Palackého třídy. Místa napojení této části 
komunikace zůstávají zachovány – MÚK U Trojice (Palackého), ul. 
Hlaváčova 

• Prostupnost krajiny není řešením XVIII. Změny dotčena 

•  V kontaktu s trasou dopravního systému města (komunikace II. 
třídy) nejsou vymezovány nové plochy s hlavní funkcí bydlení.  

(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).  

• XVIII. Změna vytváří možnosti pro realizaci terminálů pro 
autobusovou dopravu (terminál A – městská hromadná doprava, 
terminál B – dálková a regionální doprava). a chybějícího 
dopravního propojení v systému města. Respektována je stávající 
urbanistická struktura, navrhované záměry na ni navazují.  

• XVIII. Změna ÚPM Pardubice vytváří podmínky pro homogenizaci 
trasy silnice (uličního prostoru) a modernizaci organizačních 
opatření na Palackého třídě jako hlavní urbanizační a dopravní trase 
v centru města. 

• XVIII. Změna vytváří podmínky pro zkvalitnění stávajících veřejných 
prostranství, pro vytvoření nových včetně ploch veřejné zeleně 
s tím, že řešená část centra města bude zapojena v koordinaci 
s kontaktním územím do systému celoměstského systému 
komunikací pro pěší a cyklisty. 

(25) Vytvářet  podmínky pro preventivní 

ochranu území a obyvatelstva před 
potenciálními riziky a přírodními katastrofami 
v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho 
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. 

• Řešení XVIII. Změny respektuje zásady a podmínky stanovené 
v platné ÚPD. 

• XVIII. Změna nevymezuje nové zastavitelné plochy nad rámec 
platné ÚPD. 



13 
XVIII. Změna ÚPm Pardubice,   etapa:  Zm ěna pro vydání – p říloha  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ                  říjen 2017 

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 a využívání dešťových vod jako 
zdroje vody s cílem zmírňování účinků 
povodní. 

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované 

umísťování veřejné infrastruktury v území a 
její rozvoj a tím podporovat její účelné 
využívání v rámci sídelní struktury….. 

• Návrh XVIII. Změny vytváří podmínky pro možnost koordinovaného 
řešení systému dopravní infrastruktury v dotčeném území 
s možností realizace dopravního uzlu hromadné dopravy a 
posílením složky občanského vybavení v řešené části městského 
centra. Cílem je zatraktivnění území a posílení významu centra 
krajského města. 

(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. 

• Řešení XVIII. Změny neovlivňuje platnou ÚPD stanovenou koncepci 
technické infrastruktury.   

(34) V rozvojových oblastech a rozvojových 

osách je nutno vytvářet, udržovat a 
koordinovat územní připravenost na zvýšené 
požadavky změn v území a při respektování 
republikových priorit územního plánování 
umožňovat odpovídající využívání území a 
zachování jeho hodnot. 

• Návrh XVIII. Změny vytváří podmínky pro možnost koordinovaného 
řešení systému dopravní infrastruktury v dotčeném území 
s možností realizace dopravního uzlu hromadné dopravy a 
posílením složky občanského vybavení v řešené části městského 
centra. Cílem je zatraktivnění území a posílení významu centra 
krajského města. 

• Řešení XVIII. Změny je vedeno snahou o max. respektování hodnot 
území  (kulturních, civilizačních i přírodních) 

(43) rozvojová oblast Hradec Králové / 

Pardubice 

nejsou stanoveny úkoly pro územní plánování 
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Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou Pardubickým krajem – Zásadami  územního rozvoje 
Pardubického kraje  

(dále jen ZÚR Pk; vydané Zastupitelstvem Pardubického kraje usnesením Z/170/10 ze dne 29.4.2010 (nabyly 
účinnosti dne 15.5.2010) a aktualizace č.1 – vydána usnesení č. Z/229/14 ze dne 17.9.2014. (nabytí účinnosti dne 
7.10.2014) 
 

Stanovené požadavky ZÚR Pk  Řešení XVIII. Změny Územního  plánu města Pardubice   

 (01) Pomocí nástrojů územního plánování 
vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj 
Pardubického kraje, založený na zajištění 
příznivého životního prostředí, stabilním 
hospodářském rozvoji a udržení sociální 
soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a 
udržitelnost rozvoje území  kraje sledovat 
jako základní požadavek při zpracování 
územních studií, územních plánů 

Platný ÚPM Pardubice v době svého vzniku tuto prioritu naplňoval. 
Prošel ovšem procesem několika následujících změn, které někdy méně, 
někdy více, modifikovaly původní záměry. Lze ale konstatovat, že při 
tvorbě každé změny bylo posuzováno, jakým způsobem je zasahováno 
do stanovených koncepcí a nikdy nebylo shledáno, že by některá změna 
znamenala odchýlení od vyváženosti a udržitelnosti rozvoje řešeného 
území. Ani XVIII. změna nevnáší do řešení územního plánu takové 
zásahy, které by významným způsobem ovlivňovaly směry budoucího 
rozvoje.  

(05) vytvářet podmínky pro umístění a 
realizaci potřebných staveb a opatření pro 
zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní 
obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní 
vazby: 

- koridoru I/37 (Hradec Králové) Opatovice 
nad Labem – Pardubice – Chrudim – 
Slatiňany 

- koridoru I/2 Pardubice – Přelouč – 
Chvaletice (-Kolín) 

- napojení krajského města Pardubice na 
R35 v koridorech Lázně Bohdaneč _ 
Dobřenice a Sezemice – Časy (I/36) 

Územní ochrana pro tyto záměry je řešena v platné ÚPD. Řešení XVIII. 
Změny do těchto záměrů nezasahuje. 

(06) respektovat a chránit přírodní, kulturní a 
civilizační hodnoty území: 

- přírodní hodnoty, biologická rozmanitost 
a ekologicko-stabilizační funkce krajiny 

- ochrana pozitivních znaků krajinného 
rázu 

- zachování a citlivé doplnění výrazu sídel 
(urbanistické struktury, architektonické i 
přírodní dominanty), zabránit a omezit 
fragmentaci krajiny 

- chránit obyvatelstvo před zdravotními 
riziky a narušenou kvalitou prostředí 

- ochrana před vznikem prostorově 
sociální segregace s negativními vlivy na 
sociální soudržnost obyvatel 

- rozvojové záměry, které mohou 
významně ovlivnit charakter krajiny, 
umisťovat do nejméně konfliktních 
lokalit 

Platná ÚPD splňuje požadavky na ochranu přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot se snahou respektovat a citlivě doplňovat založenou 
urbanistickou strukturu sídel. 
 
Řešení XVIII. Změny vytváří podmínky pro koordinaci veřejných zájmů – 
rozvoj dopravní infrastruktury na straně jedné a možnost dotvoření 
západní části centra města jako důstojné brány do města s posílením 
složky občanského vybavení a možností zvýšení atraktivity této části 
Palackého třídy jako její moderní a funkční  součásti s ohledem na 
stávající hodnoty území a provozní vazby v kontaktním území. 
 

(07) hospodářské činnosti v území 
stabilizovat a vyváženě rozvíjet 
s přihlédnutím ke: 

- kvalitě života obyvatel 
- efektivnímu využívání zastavěného 

území a zachování celistvosti sídel 
- intenzivnějšímu rozvoji cestovního 

ruchu, turistiky a rekreace 
- uplatnění mimoprodukční funkce 

Řešení XVIII. Změny se v platné ÚPD vymezených ploch pro výrobu 
nedotýká.  

Areál pivovaru je respektován. 
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zemědělství v krajině, účelné členění 
pozemkové držby dle KPÚ 

- mimoprodukční funkce lesů 
- rozvoj systémů dopravní obsluhy a 

technické vybavenosti území 
- úroveň TI – dodávka vody a zpracování 

odpadních vod – zajistí vysokou kvalitu 
života v současnosti i budoucnosti 

- podmínky pro rozvoj decentralizované, 
efektivní a bezpečné výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, šetrné 
k životnímu prostředí, s cílem 
minimalizace negativních vlivů a rizik 

Rozvojová oblast republikového 
významu OB4 - zásady  pro 
usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území 
(týkající se řešeného území) 

 

(12) 

a) zlepšit vazby Pardubic na stávající D11 
novou trasou I/36 a na budoucí R35 ve 
směrech: I/37 (Opatovice nad Labem) – 
Hradec Králové, I/36 (Časy) – Holice, II/322 
(Dašice) 

d) zlepšit novými stavbami železniční 
spojení Slatiňany – Chrudim – Pardubice – 
Hradec Králové pro aglomerační 
hromadnou dopravu 

e) rozvoj ekonomických aktivit 
soustřeďovat do ploch s vazbou na 
železnici a silnice nadřazené sítě, přístav a 
letiště 

f) orientovat ekonomické aktivity do ploch 
brownfields 

g) rozvoj bydlení orientovat do lokalit 
s možností kvalitní veřejné dopravy a 
s vazbou na sídla s odpovídající veřejnou 
infrastrukturou 

m) respektovat prvky přírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot území 

n) dotvářet krajinu s cílem zvýšení její 
estetické hodnoty a ekologické stability 

 
 
 
Tyto záměry jsou řešeny platnou ÚPD a XVIII. Změna se jich nedotýká. 
 
 
 
XVIII. Změna ÚPM Pardubice se trasy  pro „Ostřešanskou (Medlešickou) 
spojku nedotýká. dle platné ÚPD (ÚPM Pardubice a ZÚR Pk).  
 
 
 
XVIII. Změna nevymezuje plochy pro rozvoj ekonomických aktivit. 
 
 
Plocha areálu bývalého lihovaru je vymezena jako plocha přestavby pro 
funkci – smíšené území centrální . 
 
XVIII. Změna nevymezuje nové plochy pro bydlení. 
 
 
 
Řešení XVIII. Změny respektuje hodnoty území.  
 
Řešení XVIII. Změny se nezastavěného území nedotýká. 

Rozvojová oblast republikového 
významu OB4 – úkoly pro územní 
plánování (týkající se řešeného území) 

 

(13) 

a) zpřesnit koridory dopravy, vymezené 
v ZÚR, zejména napojení areálu přístavu na 
silnici I/36 (obchvat Lázní Bohdaneč) 

b) ověřit  rozsah zastavitelných ploch 
v sídlech a stanovit směry jejich využití 
s ohledem na kapacity obsluhy veřejnou 
infrastrukturou, limity rozvoje území a 
ochranu krajiny 

 
 
Řešení XVIII. změny se nedotýká koridorů dopravy vymezených v ZÚR 
Pk.  .   
 
 
XVIII. změna nerozšiřuje zastavitelné plochy nad rámec platné ÚPD. 
 
 
 
Koncepce silniční sítě je v řešeném území dlouhodobě sledována a 



16 
XVIII. Změna ÚPm Pardubice,   etapa:  Zm ěna pro vydání – p říloha  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ                  říjen 2017 

c) prověřit možnosti zlepšení silniční sítě ve 
vazbách na vybranou komunikační síť, 
sledovanou v ZÚR –  R 35, I/37 

d) respektovat požadavky na ochranu 
městské památkové rezervace Pardubice…, 
národních kulturních památek Pardubice 
(krematorium, zámek s opevněním, pietní 
území Zámeček v Pardubičkách) 

e) respektovat požadavky na ochranu 
ptačích oblastí ……, EVL….,CHKO…., národní 
přírodní rezervace, přírodních památek…., 
přírodních rezervací….. 

f) respektovat požadavky na ochranu a 
upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES 
za podmínek stanovených odst.(112) v ZÚR 
Pk. 

g) v územních plánech obcí řešit vazby 
navazující silniční sítě na budoucí MÚK na 
R35 a I/37 s cílem snížit zatížení obytného 
území sídel 

h) v územních plánech obcí ověřit možnosti 
využití ploch souvisejících s těžbou 
štěrkopísků pro rekreaci 

stanovena v souladu s dokumentací vydanou krajem (ZÚR Pk). Tyto 
zásady jsou  respektovány i v řešení XVIII. Změny. 
 
 
Řešení XVIII. Změny se tohoto území nedotýká.   
 
 
 
 
 
 
Řešení XVIII. Změny se těchto území nedotýká.   
 
 
 
Řešení XVIII. Změny se nedotýká skladebných částí ÚSES. 
 
 
 
 
Řešení XVIII. Změny řeší vazbu Palackého třídy na MÚK U Trojice 
(Palackého). Vypouští z řešení přeložku za lihovarem a vede silnici II. 
třídy ve stopě stávající Palackého třídy.   
 
 
Plochy pro těžbu štěrkopísku nejsou vymezeny v platné ÚPD ani v XVIII. 
Změně. 

Plochy a koridory dopravy  

Železniční doprava 
(75) ZÚR zpřesňují koridor ŽD2 Chrudim – 
Pardubice – Hradec Králové….a navrhují na 
této trase umístění stavby D101 (železniční 
trať Medlešická spojka) a D102 
(zdvojkolejnění železniční trati č. 031 
Pardubice – Hradec – Králové). V případě 
nové trasy ZÚR vymezuje koridor v šířce 
600m, v případě zdvojkolejnění jen 300m. 
 

Tyto záměry jsou sledovány a územně chráněny v platné ÚPD.  
 
 

Plochy a koridory technické 
infrastruktury 

 

Plynárenství 
(92) 
ZÚR zpřesňují koridor P5 pro propojovací 
VVTL plynovod Olešná – Náchod v jeho 
průchodu územím Pardubického kraje jako 
koridor pro VPS P01 a to v šířce 600m ( 
v případě přílože ke stávajícímu plynovodu 
v šířce 300m). 
 
Elektroenergetika 
(95) ZÚR navrhují tyto plochy a koridory 
pro umístění staveb nadřazené 
elektrorozvodné soustavy (VVN) a to v šířce 
400m (v případě zdvojení vedení v šířce 
200m) 
e) koridor pro umístění stavby E11 – 
nadzemní vedení 2x 110 Kv TR Tuněchody 
– Pardubice, včetně TR 110/35 kV 

 
 
Tento záměr bude do řešení ÚPm Pardubice doplněn XVIIb. Změnou. 
  
 
 
 
 
 
 
Platná ÚPD vymezila zastavitelnou plochu pro TR 110/35 kV Pardubice- 
jih. Koridor pro nadzemní vedení doplňuje XVIIb. Změna. 
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Pardubice -jih 
 
protipovodňová opatření 
 (108) 
b) v záplavových územích lze vymezovat 
zastavitelné plochy a umísťovat veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a 
zvlášť odůvodněných případech 

 
 
 
XVIII. Změna neumisťuje do záplavového území žádné nové záměry ve 
smyslu nových zastavitelných ploch pro novou zástavbu.  
 
 

Plochy a koridory nadregionálního a 
regionálního územního systému 
ekologické stability 

 

(110 – 111)  
ZÚR vymezují na nadregionální úrovni: 
biocentra, osy nadregionálních biokoridorů 
ZÚR vymezují na regionální úrovni: 
regionální biocentra a regionální 
biokoridory 

 
Systém ekologické stability vymezený v platné ÚPD byl prověřen ve 
vztahu k nadřazené dokumentaci ZÚR Pk v XVIIb. Změně a vymezení 
skladebných částí, které se svým plošným vymezením odchylovalo 
významně od nadřazené dokumentace, bylo v souladu s ní upraveno. 

o NRBK K 72 a K 73 – K72 je vymezen v platné ÚPD, drobná korekce 
vymezení NRBK K73 byla provedena v rámci XVIIa. Změny ÚPm 
Pardubice 

o RBK 9905 – v souladu se ZÚR Pk je vymezen v XVIIb. Změně 
o RBK 1340 je vymezen v platné ÚPD 
o RBK 1341- dílčí úpravy vymezení v souladu se ZÚR Pk jsou součástí 

XVIIb. Změny 
o RBC 914 - úpravy vymezení v souladu se ZÚR Pk  jsou součástí XVIIb. 

Změny 

o RBC 916 - úpravy vymezení v souladu se ZÚR Pk  jsou součástí XVIIb. 
Změny 

o RBC 917 - dílčí úpravy vymezení v souladu se ZÚR Pk jsou součástí 
XVIIb. Změny 

o RBC 1949 - úpravy vymezení v souladu se ZÚR Pk  jsou součástí 
XVIIb. Změny 

 

Vymezení cílových charakteristik 
krajiny 

 

(121) 
v řešeném území se vyskytují tyto krajinné 
typy: 
d) krajina lesozemědělská 
e) krajina zemědělská 
g) území s předpokládanou vyšší mírou 
urbanizace 
(122) 
stanovené zásady péče o krajinu při 
plánování změn v území a pro jejich šetrné 
využívání 

a) vytvářet podmínky pro ochranu všech 
přírodních zdrojů a pro jejich šetrné 
využívání 

b) chránit a rozvíjet základní atributy 
stability, funkčnosti a vzhledu krajiny… 

c) rozvíjet retenční schopnost krajiny 
d) respektovat výjimečné části krajiny 

chráněné dle příslušných zákonů 
e) preferovat využití rezerv v zastavěném 

území sídel, zejména proluk a 
přestavbových území před 
vymezováním zastavěných ploch ve 

Řešení XVIII. Změny se nedotýká problematiky využívání přírodních 
zdrojů, respektovány jsou zásady stanovené v platné ÚPD. 
 
Pro možnost řešení části dopravního systému města jsou využity 
stávající uliční prostory Palackého třídy. Pro možnost realizace 
dopravních (autobusových) terminálů jsou využity plochy navazující na 
jižní okraj tohoto dopravního koridoru. 
. 
Zásady pro rozvoj cestovního ruchu nejsou řešením XVIII. Změny 
dotčeny. 
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volné krajině 
f) cestovní ruch rozvíjet ve formách 

příznivých pro udržitelný rozvoj, 
g) respektovat cenné architektonické a 

urbanistické znaky sídel… 

h) při navrhování rozvojových území, 
jejichž využití umožní umisťování 
staveb, které mohou narušit krajinný 
ráz, vyhodnotit jejich vliv na krajinný ráz 
a negativní dopady eliminovat 

Krajina zemědělská - zásady pro 
plánování změn v území a 
rozhodování o nich 

 

(133)  
ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování 
změn v území a rozhodování o nich: 

a) dbát na ochranu a hospodárné využívání 
zemědělského půdního fondu 

b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území 
obcí navrhovat v nezbytně nutné míře při 
zohlednění krajinných hodnot území 

c) zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou 
a doplňováním doprovodné zeleně podél 
komunikací a rozptýlené zeleně (solitéry, 
remízky apod.) 

d) zvyšovat prostupnost krajiny obnovou 
cestní sítě 

 
 
 
XVIII. Změna ÚPm Pardubice nerozšiřuje zastavitelné plochy nad rámec 
ploch vymezených v platné ÚPD.  
XVIII. změny nenavrhuje změny nebo úpravy v nezastavěném území.  
 
 
 
 
 
 
 
Tato problematika je řešena v platné ÚPD a řešení XVIII. Změny se jí 
nedotýká. 

ZÚR vymezují a požadují respektovat 
veřejně prospěšné stavby a  opatření: 

 

(142), (143), (144) a (147) a (148) 

 
o D03 silnice I/37 Pardubice – hranice Královéhradeckého kraje – 

rozšíření - řešeno v platné ÚPD, na řešeném území je realizováno 
o D04 silnice I/37 Pardubice – Medlešice – rozšíření – řešeno v platné 

ÚPD 
o D09 přeložka silnice I/36 Lázně Bohdaneč – řešeno v platné ÚPD 
o D10 přeložka silnice I/36 Pardubice – severní tangenta - řešeno 

v platné ÚPD 
o D11 přeložka silnice I/36 Sezemice – Časy - řešeno v platné ÚPD 
o D18 přeložka silnice I/2 Pardubice; jihozápadní obchvat - řešeno 

v platné ÚPD, 
o D42 přeložka silnice I/2 Pardubice; jihovýchodní tangenta – řešeno 

v platné ÚPD,  
o D44 přeložka silnice II/341 Staré Čívice – řešeno v platné ÚPD 
o D45 přeložka silnice II/341 Staré Čívice – Lázně Bohdaneč – částečně 

řešeno v platné ÚPD, částečně mimo řešené území 
o D46 přeložka silnice II/322 Pardubice – západ – řešeno v platné ÚPD 
o D101 železniční trať Medlešická spojka – řešeno v platné ÚPD,  
o D102 zdvojkolejnění železniční trati č. 031 Pardubice – Hradec 

Králové – řešeno v platné ÚPD, upřesněno v XVIIb. Změně dle 
aktuálních podkladů 

o D103 Vlečka do přístavu Pardubice – řešeno v platné ÚPD 
o D151 přístav Pardubice – řešeno v platné ÚPD 
o E11 nadzemní vedení 2x 110 kV TR Tuněchody – Pardubice, vč. TR 

110/35 kV Pardubice – jih – koridor pro realizaci této stavby je 
doplněn XVIIb. Změnou 

o E13 nadzemní vedení 2x 110 kV Opočínek – Pardubice; Free zóna, 
vč. TR 110/35 kV – vedení řešeno v platné ÚPD, z řešení ZÚR PK je 
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aktualizací č.1 jako VPS vypuštěno 
o P01 propojovací plynovod Olešná – Náchod - Polsko – koridor pro 

realizaci této stavby je doplněn XVIIb. Změnou 
o PPO06 poldr Pardubice –vymezení řešeno platnou ÚPD, z řešení 

ZÚR PK je aktualizací č.1 jako VPO vypuštěno 
 

 

Kromě prověření souladu  vymezení veřejně prospěšných staveb v územně plánovací dokumentaci města 
Pardubice a nadřazené dokumentaci vydané krajem – ZÚR Pk, jak je popsáno výše, XVIIb. Změna, která je 
v současné době projednávána, prověřila a případně upravila nebo doplnila: 

• Vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability: 

o NRBK K 72 a K 73 – K72 je vymezen v platné ÚPD, drobná korekce vymezení NRBK K73 byla 
provedena v rámci XVIIa. Změny ÚPm Pardubice 

o RBK 9905 – v souladu se ZÚR Pk je vymezen v XVIIb. Změně 
o RBK 1340 je vymezen v platné ÚPD 
o RBK 1341- dílčí úpravy vymezení v souladu se ZÚR Pk jsou součástí XVIIb. Změny 
o RBC 914 - úpravy vymezení v souladu se ZÚR Pk  jsou součástí XVIIb. Změny 
o RBC 916 - úpravy vymezení v souladu se ZÚR Pk  jsou součástí XVIIb. Změny 
o RBC 917 - dílčí úpravy vymezení v souladu se ZÚR Pk jsou součástí XVIIb. Změny 
o RBC 1949 - úpravy vymezení v souladu se ZÚR Pk  jsou součástí XVIIb. Změny 

 

• Územní rezervy pro: 

o Přeložku silnice I/2 v úseku Černá za Bory – Sezemice – řešeno v platné ÚPD jako plocha změny 
o Průplav D-O-L – řešeno v platné ÚPD jako územní rezerva 

 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
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c) Vyhodnocení koordinace využívání území z hledisk a širších vztah ů  
 

 Řešení XVIII. Změny nemění v platné ÚPD prověřené širší vztahy v území. Upravena je dílčí část 
dopravního systému města – komunikace mezi MÚK U Trojice (Palackého) a ul. Hlaváčova s využitím stávajících 
uličních prostorů.  
 Způsob řešení resp. reálný stav v území výše uvedeného dopravního záměru ale naopak ovlivňují 
dopravní vztahy v širším území, především doba realizace přeložek silnic I. třídy – jihovýchodní a severovýchodní 
tangenty. 

Text z územní studie “Přednádraží“ (Ing. J. Kmoníček): 

„Základní idea koncepce dopravy Brány do města: 
Důsledné vedení tras nadřazeného dopravního systému v poloze tangent se záměrem vyloučení zbytné dopravy z území 

města. Na území města rozvíjet uliční strukturu a nezatěžovat územní rozvoj novostavbami přeložek komunikací. 

Dokomponování městské osy z Pernštýnského náměstí a dále od Třídy Míru přes křižovatku U Veselky až k MUK 

Palackého s pevnějším zapojením náměstí Jana Pernera do kompaktní městské struktury. 

 
Doprava v regionu 

Dálnice a rychlostní silnice D11 + R35 

• region aglomerace Hradec Králové – Pardubice je na hlavní město Prahu a dále směrem na západní Evropu napojen 
trasou dálnice D11, která je v současné etapě v provozu za hlavní aglomerační křižovatku MUK Sedlice a její 
výstavba bude pokračovat dále k severu západně od HK směrem na Polsko 

• v provozu je rovněž 1. etapa dálnice D35 v úseku MUK Sedlice/MUK Opatovice, kde je v současné době zahájena 
realizace dalšího úseku směrem na Holice a dále na severní Moravu 

• D35 je klíčovou investicí do dopravní infrastruktury v regionu, která v cílovém stavu převede veškerou nákladní a 
tranzitní osobní dopravu mimo kontakt s městy Hradec Králové a Pardubice 

 
Aglomerační osa I/37 

• nejdůležitější silnice spojující města HK – Pce – Chrudim bude po realizaci zbývajících úseků kompletně 4-pruhová s 
mimoúrovňovými křižovatkami 

• představuje hlavní přivaděč HK a Pce na D35 a D11 přes MUK Opatovice 

• jižně od Pardubic bude dokončen 4-pruh a východní obchvat Chrudimi a Slatiňan 

• v současné době je v realizaci zkapacitnění na 4-pruh v úseku Závodiště/nadjezd Paramo, který je na území města 
Pardubic klíčovou stavbou v součinnosti s přestavbou MUK Palackého a dostavbou MUK Závodiště 

 
Další silniční tahy 

• silnice I/36 – tvoří sekundární přivaděč města Pardubice na D11 do MUK Chýšť nebo dle ZUR do MUK Dobřenice 
směrem západním a přivaděč města na D35 do MUK Časy směrem východním 

• na této silnici jsou územně chráněny záměry na obchvat Lázní Bohdaneč, severovýchodní tangenta (SVT) Pardubic, 
jižní obchvat Sezemic a nový úsek do MUK Časy s napojením na D35 

• po realizaci SVT vypadne ze správy ŘSD úsek Palackého/rychlodráha/Na Drážce 

• úsek Palackého/rychlodráha směr Černá za Bory navrhujeme převést do správy Pkr jako komunikaci II/322 

• silnice I/2 napojuje město Pardubice západním směrem na Kolín 

• na této silnici jsou územně chráněny záměry na jižní obchvat Přelouče, jihozápadní tangenta (JZT) Pardubic, 
jihovýchodní tangenta (JVT) Pardubic a nový úsek s napojením na obchvat Sezemic (silnice I/36) 

• po realizaci JZT+SVT vypadne ze správy ŘSD úsek Staré Čívice/Popkovice/Svítkov 

• tento úsek navrhujeme převést do správy Pkr jako komunikaci II/322 

• výhledově je tedy II/322 od západu zapojena do MUK Závodiště a II/322 od východu zapojena do MUK Palackého, 
mezi těmito 2 křižovatkami nastane souběh I/37+II/322.“ 

 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
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d) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plán ování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a  požadavky na ochranu nezastav ěného 
území 

 
 

 CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ §18 SZ 
 

ŘEŠENÍ XVIII. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA 
PARDUBICE 

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro 
výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby 
současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života 
generací budoucích. 

Tento cíl je naplňován platnou územně plánovací 
dokumentací. XVIII. Změna řeší takové její  úpravy a 
doplnění, které nemění stanovené koncepce a směry 
rozvoje. Změna reaguje na aktuální požadavky a potřeby 
města – vytvoření podmínek pro možnost realizace 
nového terminálu, resp. terminálů, pro autobusovou 
hromadnou, regionální a dálkovou dopravu. Vytváří 
podmínky pro regeneraci západní části centra města podél 
Palackého třídy. 

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný 
rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného 
využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení 
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský 
a hospodářský potenciál rozvoje. 

Platný Územní plán města prověřil předpoklady a 
požadavky na další rozvoj sídel v řešeném území. Tyto jsou 
nadále sledovány a prověřovány. XVIII. Změna vytváří 
podmínky pro možnost posílení významu západní části 
centra města jako dopravního uzlu, komerčně, obchodně, 
administrativně apod. zajímavého území pro budoucí 
investory, jejichž aktivity posílí význam této části centra 
krajského města a změní jeho celkový obraz v očích 
obyvatel i návštěvníků. 

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto 
zákona koordinují veřejné a soukromé záměry změn 
v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a 
konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze 
zvláštních právních předpisů. 

Platný územní plán byl, stejně jako jeho následující změny, 
v souladu se stavebním zákonem projednán a posouzen. 
Stejně tak bude XVIII. Změna zákonným postupem 
projednávána, posuzována a dle výsledků projednání 
upravena. Po jejím vydání se stane závazným podkladem 
pro rozhodování v území a bude jedním z nástrojů pro 
práci orgánů územního plánování. 

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí 
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického 
dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku 
prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. 
S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné 
využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu 
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. 
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál 
rozvoje území  a míru využití zastavěného území. 

Platná územně plánovací dokumentace respektuje kulturní 
a civilizační hodnoty území. Vyznačuje jako limity využití 
území veškeré známé údaje o řešeném území. Stejné 
principy jsou respektovány při zpracování XVIII. Změny 
ÚPm Pardubice.  
XVIII. Změna nevymezuje nové zastavitelné plochy pro 
možnost realizace zástavby nad rámec platné ÚPD. 
Vymezuje pouze plochy přestavby v rámci zastavěného 
území. 
Prověřeno bylo vymezení hranice zastavěného území 
v rozsahu celého řešeného území. 

(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho 
charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření 
pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, 
těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování 
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická 
opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro 
účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické 
stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. 

XVIII. změna nevymezuje nové zastavitelné plochy. 
Nenavrhuje žádné záměry v nezastavěném území. 

(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit 
technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní 
jejich dosavadní užívání. 

Platná ÚPD i její  XVIII. Změna tento cíl respektují. 
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 ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ §19 SZ 
 

ŘEŠENÍ XVIII. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA 
PARDUBICE 

(1) Úkolem územního plánování je zejména: 
a) Zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, 

kulturní a civilizační hodnoty 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Stanovovat koncepci rozvoje území včetně 
urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 
podmínky území 

c) Prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, 
veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, 
problémy, rizika s ohledem například na veřejné 
zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu 
území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její 
hospodárné využívání, 

d) Stanovovat urbanistické, architektonické a 
estetické požadavky na využívání a prostorové 
uspořádání území a na jeho změny, zejména na 
umístění , uspořádání a řešení staveb 

e) Stanovovat podmínky pro provedení změn 
v území, zejména pak pro umístění a uspořádání 
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty 
území 

f) Stanovovat pořadí provádění změn v území 
(etapizaci), 

g) Vytvářet v území podmínky  pro snižování 
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a 
pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě 
blízkým způsobem 

h) Vytvářet v území podmínky pro odstraňování 
důsledků náhlých hospodářských změn 

i) Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní 
struktury a pro kvalitní bydlení 

j) Prověřovat a vytvářet v území podmínky pro 
hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 
rozpočtů na změny v území 

 
k) Vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní 

ochrany 
l) Určovat nutné asanační, rekonstrukční a 

rekultivační zásahy do území 
 
 
 
 

m) Vytvářet podmínky pro ochranu území podle 
zvláštních právních předpisů před negativními 
vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační 
opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví 
jinak, 

n) Regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních 

 
a) Podkladem pro XVIII. Změnu ÚPM je zpracovaná a 

zaevidovaná územní studie „Přednádraží“. Jejímu 
zpracování předcházelo zpracování ideových studií, 
které byly posuzovány a na základě jejich vyhodnocení 
a doporučení bylo zpracováno zadání  ÚS. Součástí 
prací, které předcházely vlastní ÚS bylo zpracování 
průzkumů, zmapování dotčeného území především 
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot. Dále byly 
prověřovány známé záměry v území. 

 
b) XVIII. Změna se ve svých řešeních drží stanovených 

koncepcí rozvoje.  
 
c) Záměry na změny platné ÚPD, především dopravní 

infrastruktury, jsou v textové části odůvodnění 
podrobně popsány, prověřeny a posouzeny. 

 
 
 
d) Pro plochy změny stanovuje XVIII. Změny podmínky 

prostorového uspořádání (v souladu s územní studií). 
 
 
e) Viz d) 

 
 
 
f) Podmínky etapizace nejsou XVIII. Změnou stanoveny. 

 
g) XVIII. Změna se této problematiky nedotýká, řešeno 

v platné ÚPD. 
 
 
h) XVIII. Změna se této problematiky nedotýká, řešeno 

v platné ÚPD. 
i) XVIII. Změna respektuje podmínky stanovené platnou 

ÚPD. 
j) XVIII. Změna respektuje podmínky stanovené platnou 

ÚPD, vytváří podmínky pro realizaci staveb veřejné 
dopravní infrastruktury v souladu se ZÚR Pk. 

k) Řešení XVIII. Změny se této problematiky nedotýká, 
respektována je platná ÚPD. 

l) Prověřeno bylo vymezení VPS, VPO a asanací. Drobné 
úpravy jsou navrženy v ulici Pod Břízkami, kde je 
v souladu se zpracovanou územní studií navržena 
úprava trasování komunikace a vymezení veřejných 
prostranství. 

 
m) Pokud bude při projednání XVIII. Změny shledána 

potřeba doplnění dalších podmínek, které budou 
vytvářet podmínky pro ochranu území podle 
zvláštních předpisů, pak budou tyto do řešení XVIII. 
Změny doplněny.  

n) XVIII. Změna takové plochy neřeší, zásady platné ÚPD 
jsou respektovány. 
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zdrojů 
o) Uplatňovat poznatky zejména z oborů 

architektury, urbanismu, územního plánování a 
ekologie a památkové péče 

o) XVIII. Změna vyhodnocuje a prověřuje možnosti řešení 
záměrů dle schváleného zadání do územně plánovací 
dokumentace. Pokud budou v procesu projednávání 
změny uplatněny konkrétní požadavky, pak budou do 
ÚPD zapracovány. 

(2) Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje a 
územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek 
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a 
soudržnost společenství obyvatel území (dále jen 
„vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“); jeho 
součástí je posouzení vlivů na životní prostředí zpracované 
podle přílohy k tomuto zákonu a posouzení vlivu na 
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud 
orgán ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv 
nevyloučil. 

Dle stanoviska dotčeného orgánu (krajského úřadu) nebylo 
zadáním XVIII. Změny ÚPm Pce požadováno zpracování 
vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí. 

 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 

 
 
 
 
 

e) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákon a a jeho provád ěcích právních p ředpis ů  
 
 XVIII. Změna Územního plánu města Pardubice je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu a  vyhláškami č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti a č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území.  
 

 Výchozí dokumentací pro zpracování XVIII. Změny je právní stav územního plánu před touto změnou, tzn. 
právní stav po XVIIa. Změně ÚP města Pardubice. 
 

 Věcný obsah grafické i textové části je zpracován v souladu s přílohou č.7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. ve 
vazbě na platný Územní plán města Pardubice, tj. včetně jeho následných schválených nebo vydaných změn. 
 XVIII. Změna vymezuje v řešeném území dopravní záměry především v trasách stávajících uličních 
prostorů. Toto řešení je v souladu se ZÚR Pk. Dále XVIII. Změna vytváří podmínky pro funkční a prostorovou 
regeneraci zástavby klem západní části Palackého třídy s cílem vytvoření městského prostředí resp. městského 
rozšířeného centra. Celkový soulad se ZÚR Pk prověřila v současné době projednávaná XVIIb. Změna a doplnila 
záměry, které v platné ÚPD i chyběly včetně jejich vymezení jako VPS. 
  
 V souvislosti s novelou SZ byly rovněž XVIIb. Změnou prověřeny veřejně prospěšné stavby, vypuštěny 
byly již realizované záměry, vypuštěny byly výčty dotčených pozemků u těch VPS, u kterých bylo vypuštěno 
předkupní právo. 
 
 XVIII. Změna v souladu se stavebním zákonem prověřila a  upravila vymezení hranice zastavěného území 
v rozsahu celého řešeného území v rozsahu platné ÚPD (správního území mimo k.ú. Hostovice).  
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
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f) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právn ích p ředpis ů a se stanovisky dot čených 
orgán ů podle zvláštních právních p ředpis ů, pop řípadě s výsledkem řešení rozpor ů 

 
 Řešení XVIII. Změny ÚPm Pardubice respektuje limity využití území, především ochranná pásma a jejich 
ochranné režimy. Respektuje kulturní, civilizační a přírodní hodnoty v řešeném území. Pokud se některá řešení 
těchto hodnot dotýkají, pak jsou tyto situace pojmenovány a popsány tak, aby příslušné dotčené orgány i 
veřejnost mohly na tyto skutečnosti reagovat. Především se jedná o kulturní hodnoty – budova nádraží jako 
NemKP (ve státním seznamu evidováno pod rejstř. číslem 47810/6-4875 – železniční stanice Pardubice, parc. č. 
st. 706/1), ÚAN 3, přírodní hodnoty – např. kvalitní vzrostlá zeleň, v kontaktním území pak zeleň mezi severním 
okrajem stávající zástavby podél severní strany Palackého třídy a řekou Labe.  
 Respektován je vodní tok v kontaktním území, do jeho manipulačního pásma nejsou navrhovány záměry, 
které by znemožňovaly nebo významně ztěžovaly jejich údržbu. (Zákon č.254/2001 Sb. – vodní zákon).  
 Respektováno je vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability, do textové části byl 
předchozí změnou doplněn jeho ochranný režim resp. podmínky pro využití skladebných částí ÚSES. (Zákon č. 
114/1992 Sb., č. 289/1995 Sb.). 
 Nejsou navrhovány nové významné zdroje znečištění. (zákon č.86/2002 Sb.). 
 Řešení XVIII. Změny respektuje zájmy památkové péče. (Zákon č. 20/1987 S.). 
 Respektovány jsou požadavky dalších zvláštních předpisů – např. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví. 
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
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VYHODNOCENÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ K NÁVRHU XVIII. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

MĚSTA PARDUBICE 

 
1. DOTČENÉ ORGÁNY  
 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje 
U Divadla 828, 530 02 Pardubice  
KHSPA 14148/2016/HOK-Pce  
podán dne 13. 9 2016 pod č.j. MmP 58618/2016  
 

VYHODNOCENÍ STANOVISKA 

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu XVIII. Změny 
Územního plánu města Pardubice s požadavky předpisů v 
oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 50 
odst. 2 stavebního zákona toto stanovisko:  
S předloženým „návrhem XVIII. Změny Územního plánu 
města Pardubice" souhlasí.  
V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a § 4 odst. 5 stavebního zákona, váže KHS souhlas 
na splnění stanovených podmínek:  

1. KHS požaduje, aby byla případná funkce bydlení v 
ploše přestavby XVIII/2P vedena jako podmíněně 
přípustná z hlediska ochrany před hlukem z provozu na 
stávajících silnicích č. 1/36 a 1/37, stávajících 
železničních tratích č. 031 a 010 a dále z provozu 
plánovaných dopravních terminálů navržených v 
prostoru „Přednádraží" (terminál A - městská hromadná 
doprava a terminál B - dálková a regionální autobusová 
doprava).  
 
2. KHS požaduje, aby byla případná funkce bydlení v 
ploše přestavby XVIII/6P vedena jako podmíněně 
přípustná z hlediska ochrany před hlukem z provozu na 
stávající silnici č. 1/36 a hlavní místní komunikaci (ulice 
Hlaváčova) a dále z provozu na stávající železniční trati 
č. 010 a z plánovaných dopravních terminálů 
navržených v prostoru „Přednádraží" (terminál A - 
městská hromadná doprava a terminál B – dálková a 
regionální autobusová doprava).  
 
3. KHS požaduje, aby byla případná funkce bydlení v 
ploše přestavby XVIII/9P vedena jako podmíněně 
přípustná z hlediska ochrany před hlukem z provozu na 
stávající silnici č. 1/36 a hlavní místní komunikaci (ulice 
Kpt. Bartoše).  
 
4. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v ploše 
přestavby XVIII/11P vedena jako podmíněně přípustná z 
hlediska ochrany před hlukem z provozu na stávající 
silnici 1/36.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad1 – Částečně obsaženo v návrhu XVIII. změny ÚPmP 
– v příloze č. 2 textové části ÚPmP „přehled 
rozvojových ploch – přestavbová území a plochy“. Na 
základě stanoviska bude doplněn výčet posuzovaných 
zdrojů hluku.  
 
 
 
 
Ad2 - Částečně obsaženo v návrhu XVIII. změny ÚPmP 
– v příloze č. 2 textové části ÚPmP „přehled 
rozvojových ploch – přestavbová území a plochy“. Na 
základě stanoviska bude doplněn výčet posuzovaných 
zdrojů hluku.  
 
 
 
 
 
Ad3 - Částečně obsaženo v návrhu XVIII. změny ÚPmP 
– v příloze č. 2 textové části ÚPmP „přehled 
rozvojových ploch – přestavbová území a plochy“. Na 
základě stanoviska bude doplněn výčet posuzovaných 
zdrojů hluku.  
 
Ad4 - Částečně obsaženo v návrhu XVIII. změny ÚPmP 
– v příloze č. 2 textové části ÚPmP „přehled 
rozvojových ploch – přestavbová území a plochy“. Na 
základě stanoviska bude doplněn výčet posuzovaných 
zdrojů hluku.  

Odůvodnění:  

Dne 11.8.2016 bylo na KHS doručeno oznámení Magistrátu 
města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Štrossova 44, 
530 21 Pardubice (sp. zn. OHA/41432/2014/Zr ze dne 
11.8.2016) ve věci „společné jednání o návrhu XVlll. Změny 
Územního plánu města Pardubice (dále jen „XVIII. Změna 
ÚPmP)". Předmětem řešení návrhu XVIII. Změny ÚPmP je 
lokalita „Přednádraží".  
KHS se vyjádřila k návrhu zadání XVIII. Změny ÚPmP dne 
15.7.2014 pod č.j. KHSPA 10776/2014/HOK-Pce.  
Navržené plochy přestavby:  
XVIII/1P — navržená lokalita je vymezena jako plocha s 
rozdílným způsobem využití — systém silniční dopravy. 
Vymezena je pro možnost úprav na stávající dopravní síti v 
rámci stávajících uličních prostorů. Řešení nahrazuje 
vypuštěnou přeložku silnice II. třídy za areálem bývalého 
lihovaru.  
XVIII/2P - jedná se o plochu s navrženým funkčním 
vymezením OV - občanská vybavenost vyšší. XVIII. Změna 
ÚPmP stanovuje pro tuto plochu podmínku zpracování 
územní studie. Regulativ pro funkci OV připouští možnost 
realizace služebních bytů. KHS požaduje, aby byla případná 
funkce bydlení v ploše přestavby XVIII/2P vedena jako 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem z 
provozu na stávajících silnicích ě. 1/36 a 1/37, stávajících 
železničních tratích č. 031 a 010 a dále z provozu 
plánovaných dopravních terminálů navržených v prostoru 
„Přednádraží" (terminál A - městská hromadná doprava a 
terminál B - dálková a regionální autobusová doprava).  
XVIII/3P a XVIII/4P - jedná se o dvě plochy změny s 
navrženým funkčním vymezením DHs - hlavní plochy 
dopravních systémů (silniční doprava). Plochy jsou vymezeny 
pro možnost realizace autobusových terminálů - terminálu A 
(východní část) — pro městskou hromadnou dopravu a 
terminálu B (západní část) - pro dálkovou a regionální 
autobusovou dopravu a související stavby a zařízení. Tyto 
plochy by měly zajistit možnost realizace cílové podoby 
multimodálního uzlu veřejné dopravy s ohledem na 
minimalizaci docházkových vzdáleností. XVIII. Změna ÚPmP 
stanovuje pro plochu XVIII/3P podmínku zpracování územní 
studie.  
XVIII/5P a XVIII/6P - jedná se o dvě plochy změny - západní 
část (XVIII/5P) je vymezena jako MP - městský parter, 
východní část (XVIII/6P) je vymezena jako SC - smíšené území 
centrální. Vymezeny jsou pro možnost realizace úprav 
veřejného prostranství mezi stávajícími objekty vlakového 
nádraží a pošly a také pro možnost regenerace území 
západně od křižovatky U Marka ve smyslu blokové struktury 
polyfunkčních objektů. V regulativu pro funkci SC je 
uvedeno: „Plochy smíšeného území centrálního jsou územím 
využitým především pro občanskou vybavenost sloužící 
potřebám obyvatel v městském i regionálním měřítku s 
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minimálním podílem bydlení (max. 30% podlahové plochy 
objektu)." KHS požaduje, aby byla případná funkce bydlení v 
ploše přestavby XVIII/6P vedena jako podmíněně přípustná z 
hlediska ochrany před hlukem z provozu na stávající silnici č. 
1/36 a hlavní místní komunikaci (ulice Hlaváčova) a dále z 
provozu na stávající železniční trati č. 010 a z plánovaných 
dopravních terminálů navržených v prostoru „Přednádraží" 
(terminál A - městská hromadná doprava a terminál B - 
dálková a regionální autobusová doprava).  
XVIII/7P - jedná se o plochu s navrženým funkčním 
vymezením OK - občanská vybavenost koncentrovaná s 
ohledem na vymezení jižně navazujícího stávajícího areálu 
obchodního zařízení Albert. V regulativu pro funkci OK je 
uvedeno: „Plochy občanské vybavenosti koncentrované jsou  
územím využitým pro obchod městského a regionálního 
významu. Zástavba je tvořena především solitérními 
obchody, obchodními domy a nákupními centry s rozsáhlými 
nekrytými plochami převážně doplňkového využití."  
XVIII/8P a XVIII/17P - navržené plochy jsou vymezeny jako 
Zvu - zeleň městská všeobecná - parkově upravené plochy.  
XVIII/10P, XVIII/12P a XVIII/13P - plochy jsou vymezeny jako 
MP - městský parter.  
XVIII/9P - navržená plocha přestavby je vymezena jako SC - 
smíšené území centrální. KHS požaduje, aby byla případná 
funkce bydlení v ploše přestavby XVIII/9P vedena jako 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem z 
provozu na stávající silnici č. 1/36 a hlavní místní komunikaci 
(ulice Kpt. Bartoše).  
XVIII/11P - navržená plocha přestavby je vymezena jako SMa 
- smíšené území městské specifické. V regulativu pro funkci 
SMa je uvedeno: „Plochy smíšeného území městského jsou 
územím využitým především pro služby obyvatelstvu v 
městském měřítku, částečně i pro bydlení." KHS požaduje, 
aby  
byla funkce bydlení v ploše přestavby XVIII/11P vedena jako 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem z 
provozu na stávající silnici č. 1/36.  
XVin/14P - navržená plocha přestavby je vymezena jako SM - 
smíšené území městské.  
XVIII/15P a XVIII/16P - jedná se o dvě navržené plochy změny 
s funkčním vymezením SM - smíšené území městské 
(XVIII/15P) a SC - smíšené území centrální (XVIII/16P).  
XVIII. Změnou UPmP byly dále vymezeny následující 
stabilizované plochy: XVIII/Oa - OK, XVIII/Ob - KZ, XVIII/Oc - 
DHz, XVIII/Od - MP, XVIII/Oe - VL, ZI a plochy XVIII/Of a 
XVIII/Og byly vymezeny jako plochy stávajících místních 
komunikací v souladu s reálným stavem v území.  
KHS doporučuje upřednostňovat urbanistická řešení před 
technickými, tedy neumisťovat objekty vyžadující ochranu 
před hlukem do blízkosti významných liniových a 
stacionárních zdrojů hluku, což by vyžadovalo realizaci 
nákladných protihlukových opatření. 

 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE 
Teplého 1526, 530 02 Pardubice  
HSPA -15-583/2016-Sh podán dne 10. 10. 2016 pod č.j. 
MmP 64765/2016 

VYHODNOCENÍ STANOVISKA 

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 
12.8.2016 a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 
zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů 
souhlasné závazné stanovisko  
 
Odůvodnění  
Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného 
stanoviska splňuje obsahové náležitosti uvedené ve vyhlášce 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. ve vztahu k 
přístupovým komunikacím a zdrojům požární vody jakožto 
veřejně prospěšným stavbám definovaným podle ustanovení § 2 
odst. 1 písm. I) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Předložená dokumentace dále splňuje požadavky § 20 vyhlášky č. 
380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.  

Vzato na vědomí, jedná se o souhlasné stanovisko 
neobsahující žádné nové skutečnosti.  
Nevyvolá úpravu návrhu XVIII. Změny ÚPmP.  
 

 
 

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBICE, ODBOR SPRÁVNÍCH 
AGEND, ÚSEK PAMÁTKOVÉ PÉČE 
MmP 61345/2016  podán dne 29. 9. 2016 pod č.j. 
MmP 62148/2016 

VYHODNOCENÍ STANOVISKA 

Posuzovaný návrh XVIII. změny územního plánu v lokalitě 
Přednádraží navrhuje změnu koncepce dopravního systému 
oproti vypracované územní studii, který byl jako podklad pro 
řešení XVIII. změn územního plánu. 
 

Dopravní koncepce v XVIII. změně ÚPmP 
respektuje principy stanovené v Územní studii 
Přednádraží, která je podkladem pro pořízení 
této změny. Změna přejímá navrhované 
napojení jednotlivých bloků na existující silniční 
síť dle uvedené studie, a to za pomoci 
plovoucích značek „způsob dopravního 
napojení lokality“. Uliční prostory, vytvářející 
jednotlivé bloky v řešené lokalitě dle územní 
studie, jsou mimo rozlišovací schopnost 
územního plánu. Pro jednotlivé části lokality 
budou uliční prostory řešeny buď v územní 
studii, kterou je podmíněna výstavba 
v některých plochách s rozdílným způsobem 
využití (viz výroková část návrhu XVIII. změny 
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ÚPmP – textová část – územní studie U2 (str. 
15-16) nebo v rámci územního nebo 
stavebního řízení. Ve všech navrhovaných 
plochách s rozdílným způsobem využití je 
možné umisťovat místní / účelové komunikace.  
Na základě uvedených důvodů není vyvolána 
úprava návrhu XVIII. změny ÚPmP. 

Centrem řešené lokality je výrazná a dominantní nemovitá 
kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních 
památek ČR pod r.č. 47810/6-4875, výpravní budova ČD čp. 217 
na náměstí Jana Pernera. Budově je třeba zajistit ochranu ve 
vztahu k vzdáleným pohledům eliminací případné drobné 
výstavby nejenom v blízkosti uliční fasády, ale i ve vztahu k 
hmotovému a dominantnímu výrazu nemovité kulturní památky v 
daném prostředí, které je nutné zachovat jako ekvivalent 
současného centra města v zelenobranském okolí, aby došlo k 
pocitovému propojení Pernštýnského náměstí, třídy Míru, 
Palackého ulice a Pernerova náměstí. 

Dominantní nemovitá kulturní památka, 
zapsaná v Ústředním seznamu kulturních 
památek ČR pod r.č. 47810/6-4875, výpravní 
budova ČD čp. 217 na náměstí Jana Pernera je 
v platném ÚPmP i návrhu XVIII. změny ÚPmP 
respektována. Nevyvolá úpravu návrhu XVIII. 
Změny ÚPmP. 
 

Dotčený orgán k věci konstatuje, že stavební zásahy na kulturní 
památce podléhají posouzení orgánu státní památkové péče. 
Změnou řešené území se nachází mimo území, na němž ze 
zákonných předpisů uplatňuje státní památková péče svůj 
zájem, neboť se nedotýká ani městské památkové rezervace ani 
ochranného pásma městské památkové rezervace. Přesto je 
nutné k této zásadní dominantě města přistupovat se 
zachováním pohledů na tuto jedinečnou stavbu a přizpůsobit tak 
výškové hladiny a výstavbu jižně od ul. Palackého, především 
plochy XVIII/4P, XVIII/5P a XVIII/6P. Z tohoto hlediska dotčený 
orgán považuje plochu XVIII/6P s výškovou hladinou 6. NP za 
nevhodnou, lze uvažovat o výškové hladině 1. NP v návaznosti 
na XVIII/4P a XVIII/5P. 
V případě realizace staveb bude stavební činnost prováděna na 
území s archeologickými nálezy. Pro stavebníka z této skutečnosti 
vyplývá zákonná oznamovací povinnost stavební činnosti podle 
ust. § 22 odst. 2 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů, a povinnost umožnit 
provedení záchranného archeologického výzkumu. V textové části 
územní dokumentace je žádoucí tuto oznamovací povinnost 
uvádět, neboť omezuje vlastnická práva stavebníků. 

Ulice Palackého je významnou městskou 
třídou, součástí městské hlavní komunikační 
osy, zároveň je jakousi branou do města, tváří 
Pardubic jako regionálního nebo 
nadregionálního centra. V tomto území 
pořizovatel očekává doplnění městské zástavby 
odpovídající úrovně kvalitativní i výškové. 
Pořizovatel i zpracovatel jsou si vědomi 
významností daného území, a proto je v ploše 
XVIII/6P  podmínkou pro rozhodování o 
změnách využití tohoto území vypracování 
územní studie viz výroková část návrhu XVIII. 
změny ÚPmP - textová část – územní studie U3 
(str. 17). V rámci této studie by měly být řešeny 
výškové a prostorové limity území s ohledem 
na okolní hodnoty, problémy i limity. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE 
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
KrÚ 58439/2016/OŽPZ/Ti   
podán dne  12. 9.  2016 pod č.j. MmP 58177/2016 

VYHODNOCENÍ STANOVISKA 

Stanovisko dotčených orgánů ve smyslu ust. § 50 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu odboru 
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického 
kraje k akci: "Společné jednání o návrhu změny č. XVIII. územního 
plánu města Pardubice." 
 
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas) 
Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší a souvisejících předpisů nejsou z hledisek zájmů 
sledovaných orgánem ochrany ovzduší Krajského úřadu 
Pardubického kraje k předloženému návrhu územně plánovací 
dokumentace žádné další požadavky nad rámec požadavků 
vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a 
územně analytických podkladů. 
 
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. Jana Svobodová) 
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 úroveň), zvláště chráněná území 
(přírodní rezervace a přírodní památky), evropsky významné 
lokality, ptačí oblasti a přírodní parky, nemá námitky vyjma 
nutnosti zohlednění výskytu zvláště chráněných živočichů a 
rostlin (viz nálezová databáze Agentury ochrany přírody a 
krajiny ČR). 
 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. 
M. Boukal, PhD.) 
Dle § 17 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen zákon), 
je v tomto případě k vyjádření podle § 5 odst. 2 zákona 
kompetentní Ministerstvo životního prostředí. 
 
Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. J. Klapková) 
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, nemáme jako orgán státní správy lesů 
Krajského úřadu Pardubického kraje ke společnému 
projednávání předloženému návrhu Změny č. 18 územního 
plánu města Pardubice připomínky - dle textové části 
odůvodnění návrhu územního plánu v kap. n) „Vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa" je 
uvedeno, že územní plán nenavrhuje zábor pozemků určených k 
plnění funkcí lesa. 

Vzato na vědomí, jedná se o souhlasné 
stanovisko neobsahující žádné nové 
skutečnosti. 
Nevyvolá úpravu návrhu XVIII. Změny ÚPmP. 
 



28 
XVIII. Změna ÚPm Pardubice,   etapa:  Zm ěna pro vydání – p říloha  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ                  říjen 2017 

 
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové 
1301/550/16-Hr, 54941/ENV/16  
podán dne 11. 10.  2016 pod č.j. MmP 65207/2016 

VYHODNOCENÍ STANOVISKA 

Stanovisko k návrhu XVIII. změny Územního plánu statutárního 
města Pardubice z hlediska ochrany zemědělského půdního 
fondu a z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin  
 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI 
Hradec Králové, obdrželo oznámení Magistrátu města Pardubic, 
odboru hlavního architekta, o společném jednání k nadepsanému 
návrhu, obsahující výzvu k vyjádření dotčených orgánů v termínu 
do 10. 10. 2016. Předmětem navržené změny je zejména úprava 
ploch dopravních systémů za účelem rekonstrukce pardubického 
Přednádraží a vybudování nového terminálu hromadné dopravy. 
Ministerstvo posoudilo předložený návrh XVIII. změn ÚP města 
Pardubic z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a 
podotýká, že návrh nového územního plánu města komplexně 
řeší celé jeho území, včetně předmětných koridorů. V období 
před schválením návrhu nového územního plánu se jeví jako 
nesystémové přijímat dílčí změny, které nejsou koordinovány s již 
projednaným návrhem. V návrhu nového územního plánu je 
řešená plocha součástí lokality 176-P se způsobem využití S - 
plocha smíšená obytná. 
 
Ministerstvo podle § 17 písm. a) a v souladu s ustanovením § 5 
odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších změn a doplňků, vydává k návrhu 
zadání následující stanovisko: 
 
Ministerstvo vyslovuje souhlas s návrhem změny. 
Změna územního plánu představuje v ploše XVIII/8P zábor 0,408 
ha půd I. třídy ochrany. Navrhovaný způsob využití plochy je 
občanská vybavenost koncentrovaná. Jedná se o lokalitu v 
zastavěném území, severně od areálu bývalého lihovaru a v 
prostoru mezi bývalým lihovarem a stávajícím 
autobusovým nádražím; plocha XVIII/8P je umístěna mezi dvěma 
komerčními objekty (obchodními centry). V nyní platném 
územním plánu je plocha zanesena jako plocha dopravních staveb 
(komunikace, parkoviště), plochy jsou doplněny zelení. Stavby 
nejsou zaneseny do katastru nemovitostí, kde jsou evidovány jako 
trvalý travní porost. Dle situace v terénu nelze předpokládat 
zemědělské obhospodařování plochy. Ministerstvo posoudilo 
skutečný stav lokality a navrhovaný účel jejího využití a 
shledalo, že navrhované využití plochy není v rozporu s § 4 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu. 
Stanovisko Ministerstva životního prostředí z hlediska ochrany 
výhradních ložisek nerostných surovin: K návrhu XIX. změny 
Územního plánu statutárního města Pardubice ministerstvo podle 

Vzato na vědomí, jedná se o souhlasné 
stanovisko neobsahující žádné nové 
skutečnosti. 
Nevyvolá úpravu návrhu XVIII. Změny ÚPmP. 
 

ustanovení § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, uvádí, že ve 
svodném území města Pardubice nejsou evidována výhradní 
ložiska nerostných surovin a nebylo zde stanoveno chráněné 
ložiskové území. 

 
 

MINISTERSTVO KULTURY 
Maltézské nám. 471/1 118 11 Praha 1 
MK 64593/2016 OOP  podán dne 11. 10. 2016 pod č.j. 
MmP 65211/2016 

VYHODNOCENÍ STANOVISKA 

Rozsah řešeného území návrhu Změny č. XVIII ÚP Pardubice se 
týká katastrálního území Pardubice, Pardubicky, Nemošice s 
možným dopadem na k.ú. Dražkovice. Jedná se o silniční 
propojení místních částí Višňovka a Pardubicky, resp. ulic Pod 
Břízkami a Kyjevská. 
 
Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů - legislativní 
rámec:  
V rámci řešeného území se nachází: 
• Městská památková rezervace Pardubice, prohlášená 
Výnosem ministerstva kultury ČSR - MK ČSR čj. 16.417/87-VI/l ze 
dne 21. 12. 1987, pod číslem rejstříku 1012. 
• Památkové ochranné pásmo zámku a městské 
památkové rezervace (dále jen OP MPR), vyhlášené Rozhodnutím 
ONV v Pardubicích o zřízení ochranného pásma městské 
památkové rezervace Pardubice čj. kult/207/84 ze dne 25. 4. 
1984, pod číslem rejstříku 3209. 
• Národní kulturní památka, Zámek s opevněním v 
Pardubicích, (dále jen NKP Zámek), prohlášená Nařízením vlády č. 
50/2010 Sb., ze dne 8. února 2010 o prohlášení některých 
kulturních památek za národní kulturní památky, pod číslem 
rejstříku 355. 
• Národní kulturní památka (dále jen NKP) Pardubice, 
pietní území Zámeček v Pardubickách, prohlášená Nařízením 
vlády č. 147/1999 Sb., ze dne 16. června 1999 o prohlášení a 
zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky; pod číslem rejstříku 151. 
• Památkové ochranné pásmo pietního území Zámeček 
(dále jen OP NKP), vyhlášené Rozhodnutím ONV v Pardubicích o 
vymezení ochranného pásma NKP pietního území Zámeček v 
Pardubicích čj. kult/205/84 ze dne 25. 4. 1984, pod číslem 
rejstříku 3208. 
• Národní kulturní památka, Krematorium v 
Pardubicích, prohlášená Nařízením vlády č. 50/2010 Sb., ze dne 8. 
února 2010 o prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, pod číslem rejstříku 356. 
• Národní kulturní památka (dále jen NKP) motorový 
mlýn – Winternitzovy automatické mlýny, rejstř. číslo ÚSKP 
46077/6-4645, vyhlášené Nařízením vlády č. 106/2014 Sb., o 

Vzato na vědomí, jedná se o souhlasné 
stanovisko neobsahující žádné nové 
skutečnosti.  
Řešené území se nachází pouze v k.ú. 
Pardubice a jedná se o lokalitu zvanou 
Přednádraží (oblast kolem hlavního vlakového 
nádraží). 
Nevyvolá úpravu návrhu XVIII. Změny ÚPmP. 
 
 
 
 
 



29 
XVIII. Změna ÚPm Pardubice,   etapa:  Zm ěna pro vydání – p říloha  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ                  říjen 2017 

prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní 
památky ze dne 28. května 2014, pod číslem rejstříku 388. 
• Ochranné pásmo hradu Kunětická Hora, Ráby (dále 
jen OP Ráby) vyhlášené Rozhodnutím ONV v Pardubicích o zřízení 
ochranného pásma státního hradu Kunětická hora v Rábech čj. 
kult/206/84 ze dne 25. 4. 1984, pod číslem rejstříku 3210. 
• V řešeném území se dále nacházejí nemovité kulturní 
památky zapsané v ÚSKP pod číslem rejstříku. Jejich seznam je k 
dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu 
(dále jen NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
• Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Jedním z 
informačních zdrojů pro získání podkladů o území s 
archeologickými nálezy je Státní archeologický seznam ČR, kde je 
možné jednotlivé kategorie území s archeologickými nálezy 
zobrazit v digitální mapě, která je propojena s datovou databází, 
která se na základě nových odborných zjištění stále aktualizuje. 
Databázový záznam veřejného přístupu obsahuje kategorie a typy 
území s archeologickými nálezy, významné 
archeologické lokality, kategorie památkové ochrany, územní 
identifikaci a slovní popis lokality. Uvedený informační systém, 
který je přístupný na webových stránkách NPÚ: 
http://isad.npu.cz/. 
 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo 
kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 
písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 50 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), na základě Vaší výzvy, neuplatňuje k návrhu změny 
územního plánu připomínky. 
 
V návrhu změny jsou vymezeny tyto plochy změn:  
1. Plocha přestavby jako koridor XV11I/1P pro úpravy 
komunikačního systému v prostoru mezi křižovatkou (MÚK)U 
Trojice (Palackého) a křižovatkou U Marka a v navazujících 
územích. 
2. Plochy přestavby XVIII/3P a XVIII/4P pro hlavní plochy 
dopravních systémů (silniční doprava) DHs - plochy pro terminály 
městské (XVIII/4P) a dálkové regionální autobusové 
dopravy (XVIII/3P) včetně plochy pro odstavování autobusů a 
kapacitního parkingu vč. souvisejících staveb a zařízení. 
3. Plochy přestavby XVIII/5P, XVIII/1 OP, XVIII/12P a 
XVIII/13P pro plochy městského parteru MP, které doplňují 
prostory po obou stranách Palackého ulice a kontaktního území. 
4. Vyznačen je způsob, resp. místa dopravního napojení 
jednotlivých ploch změn resp. areálů a lokalit. 
 
V návrhu změny jsou vymezeny tyto stabilizované plochy: 
1. Na severním okraji západní části železniční stanice 
Pardubice hl. nádraží je vymezena stabilizovaná plocha XVIII/c - 

hlavní plochy dopravních systémů (železniční doprava). 
2. Severně od objektu pošty v Palackého ulici je 
vymezena plocha XVIII/d - městský parter MP. 
 
Z hlediska zájmu státní památkové péče nemá Ministerstvo 
kultury k návrhu XVIII. změny UPM Pardubice pro variantu č. 1 a 
variantu č. 2 zásadní připomínky. 

 
 

MINISTERSTVO DOPRAVY 
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
649/2016-910-UPR/2  podán dne 11. 10. 2016 pod č.j. 
MmP 65209/2016 

VYHODNOCENÍ STANOVISKA 

Podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, je Ministerstvo dopravy ústředním orgánem 
a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu 
své působnosti za její uskutečňování. Ustanovení § 22 citovaného 
zákona dále uvádí, že ministerstva zpracovávají koncepce rozvoje 
svěřených odvětví. 
Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v plamem znění, 
Ministerstvo dopravy vydává, jako dotčený orgán ve věcech 
dopravy, stanovisko podle § 40 odst. 2 písm. g) zák. č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, podle § 56 písm. 
d) zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, podle § 88 
odst. 1 písm. o) a p) zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v 
platném znění a podle § 4 zák. č.l 14/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, v platném znění, k návrhu XVIII. změny územního plánu 
města Pardubic. 
 
Silniční doprava 
Územím města Pardubice procházejí silnice 1/2, 1/37 a 1/36, 
které požadujeme včetně ochranného pásma respektovat. Z 
výhledových záměrů na námi sledované silniční síti, obsažených v 
aktuálně projednávaném návrhu ÚP města Pardubice se XVIII. 
změny ÚP města Pardubice týkají: 
- koridor DS.k X01 - přeložka silníce 1/2 Pardubice - 
jihozápadní obchvat; dle ZÚR Pardubického kraji stavba č. Dl8 - 
přeložka silnice 1/2 Pardubice, jižní obchvat; na záměr „1/2 
Pardubice - jihozápadní obchvat" bylo vydáno a prodlouženo 
Souhlasné stanovisko EIA; požadujeme zachovat vymezení 
koridoru pro přeložku silnice 1/2 v souladu s platnou DÚR a s 
aktuálně projednávaným Variantním návrhem ÚP města 
Pardubice; nepředpokládáme změnu trasy přeložky silnice 1/2; 
- koridor DS.k X06 - přeložka silnice 1/36 Pardubice, 
Trnová - Fáblovka - Dubina; dle ZÚR Pardubického kraje stavba č. 
D10 - přeložka silnice 1/36 Pardubice - severní tangenta; na 
uvedenou stavbu bylo v roce 2014 vydáno pravomocné ÚR, v 
současné době probíhají práce na DSP; stávající silnice 1/36 v 
úseku MUK Palackého - křižovatka U Marka, která tvoří prostor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka se věcně nedotýká lokality 
projednávané v XVIII. Změně ÚPmP. Nevyvolá 
úpravu návrhu XVIII. Změny ÚPmP. 
 
Přeložka silnice 1/36 Pardubice (Trnová – 
Fáblovka – Dubina) není v době společného 
jednání v rámci procesu pořizování XVIII. 
změny ÚPmP uvedena do provozu a tudíž není 
vyvolán požadavek na změnu označení 
uvedených komunikací.  Nevyvolá úpravu 
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„Přednádraží", bude převedena do sítě silnic nižší třídy až po 
uvedeni do provozu přeložky silnice 1/36 Pardubice, Tmová - 
Fáblovka - Dubina; nikoli však jako silnice 11/322, která bude 
ponechána v původní poloze; 
- koridor DS.k X08 - rozšíření silnice 1/37 v úseku MÚK 
Palackého - Medlešice; dle ZÚR Pardubického kraje stavba č. D4 - 
silnice 1/37 Pardubice - Medlešice - rozšíření; na stavbu MÚK 
Palackého - dostavba bylo vydáno pravomocné UR, zároveň 
probíhá IČ pro vydání SP; v úseku MÚK Palackého - MÚK 
Závodiště (včetně) probíhá v současné době stavba „1/37 
Pardubice - Trojice"; při úpravách prostoru „Přednádraží", včetně 
homogenizace stávající silnice 1/36 požadujeme respektovat 
stavbu MÚK Palackého - dostavba. 

 
Upozorňujeme, že v celé textové části Návrhu XVIII. změny ÚP 
města Pardubice je nesprávně uveden název stavby „křižovatka U 
Trojice". V rámci přípravy stavby byl a je investorem i 
zhotovitelem používán název MÚK Palackého, který požadujeme 
v rámci ÚP města Pardubice (včetně jeho změn) pro tuto stavbu 
uvádět. V opačném případě by mohlo dojít ke zmatečnému 
výkladu ÚP. 
 
Železniční doprava 
Z hlediska železniční dopravy nemáme k návrhu změny č. XVIII. 
připomínek. 
 
Letecká doprava 
Na území obce zasahuje ochranné pásmo letiště Pardubice, které 
požadujeme respektovat. 
 
Vodní doprava 
Územím obce prochází koridor územní rezervy pro průplavní 
spojení Dunaj - Odra - Labe, který požadujeme respektovat. 
 

návrhu XVIII. Změny ÚPmP. 
 
 
 
Stavba MÚK Palackého – dostavba je v návrhu 
XVIII. změny ÚPmP respektována, viz západní 
část plochy XVIII/1P - Systém silniční dopravy a 
veřejně prospěšná stavba XVIII/VD1 – VPS pro 
dopravní infrastrukturu, pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Nevyvolá 
úpravu návrhu XVIII. Změny ÚPmP. 
 
 
 
Návrh XVIII. změny ÚPmP bude upraven tak, 
aby byl v celém textové části správně uveden 
název stavby „MÚK Palackého“ a nikoli 
„křižovatka U Trojce“. 
 
 
 
 
Nevyvolá úpravu návrhu XVIII. Změny ÚPmP. 
 
 
XVIII. změna ÚPmP se nedotýká OP letiště 
Pardubice, které je v platném ÚPmP 
respektováno (viz koordinační výkres). 
Nevyvolá úpravu návrhu XVIII. Změny ÚPmP. 
 
XVIII. změna ÚPmP se nedotýká koridoru 
územní rezervy pro průplavní spojení Dunaj - 
Odra - Labe, který je v platném ÚPmP 
respektován.  Nevyvolá úpravu návrhu XVIII. 
Změny ÚPmP. 

 

 
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU 
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
MPO 43944/2016  podán dne 19. 8. 2016 pod č.j. MmP 
53656/2016 

VYHODNOCENÍ STANOVISKA 

Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného 
bohatství a těžby nerostných surovin neuplatňujeme podle 
ustanovení § 50 odsl. 2 stavebního zákona a ustanovení § 15 odst 
2 horního zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci 
žádné připomínky, protože ve správním území města se 
nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin. 

Vzato na vědomí, jedná se o souhlasné 
stanovisko neobsahující žádné nové 
skutečnosti. 
Nevyvolá úpravu návrhu XVIII. Změny ÚPmP. 

 
 
 

 
OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ KRAJŮ 
KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO 
Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové 
SBS 26314/2016OBÚ-09/1  podán dne 1. 9. 2016 pod 
č.j. MmP 56145/2016 

VYHODNOCENÍ STANOVISKA 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického zaevidoval dne 11. 8. 2016 Vaše oznámení zaslané 
pod č.j. MmP 52140/2016 o společném jednání „o návrhu XVIII. 
změny územního plánu města Pardubice" (dále jen „návrh" a 
„územní plán"). 
 
Zdejší úřad sděluje, že v evidenci dobývacích prostorů a jejich 
změn vedené na základě ustanovení §29 odst. 3 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), v úplném znění, neeviduje na řešeném území žádný 
dobývací prostor. 
 
Jak je v návrhu zřejmé např. z grafické části XVIII. změny 
územního plánu, nejsou touto změnou dotčena bezpečnostní 
pásma organizací nakládajících s výbušninami, kde omezení 
výstavby vyplývá z vyhlášek ČBÚ (v úplném znění) č. 99/1988 Sb. 
ač. 102/1994 Sb. (podrobněji viz např. naše dřívější vyjádření 
zaslané Vám pod č.j. SBS 05909/2016/OBÚ-09/1). 
 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického přesto upozorňuje na nutnost respektování těchto 
omezení v případě veškerých změn a úprav územního plánu, 
nemá k návrhu jiných připomínek a omlouvá neúčast svého 
zástupce na projednávání dne 8.9.2016 v Pardubicích. 

Řešené území se nachází pouze v k.ú. 
Pardubice a jedná se o lokalitu zvanou 
Přednádraží (oblast kolem hlavního vlakového 
nádraží).  
 
 
Vzato na vědomí. Nevyvolá úpravu návrhu 
XVIII. Změny ÚPmP. 
 
 
 
 
XVIII. změna ÚPmP se nedotýká 
bezpečnostních pásem organizací nakládajících 
s výbušninami. Tato bezpečnostní pásma jsou 
v platném ÚPmP respektována (viz koordinační 
výkres). Nevyvolá úpravu návrhu XVIII. Změny 
ÚPmP. 
 

 
MINISTERSTVO OBRANY, SEKCE EKONOMICKÁ A 
MAJETKOVÁ 
Teplého 1899, 530 02 Pardubice 
MOCR 52185/2016-6440-OÚZ-PCE podán dne 1. 6. 
2016 pod č.j. MmP 37455/2016 

VYHODNOCENÍ STANOVISKA 

Jako dotčený orgán státní správy na základě zák. č. 222/1999 Sb. o 
zajišťování obrany České republiky, vydává Česká republika - 
Ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření 
ministra obrany ze dne 11. září 2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 
zákona č. 219/2000 Sb. vedoucí oddělení ochrany územních 
zájmů Pardubice, Odboru ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury, Sekce ekonomické a 
majetkové, Bc. Pavla Hromádková, se sídlem Teplého 1899, 530 
02 Pardubice, v souladu s § 175 zák. č. 183/2006 Sb. (stavebního 
zákona), následující stanovisko: 
V rámci poskytnutí údajů o území dle zák. č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu byly podklady o technické 
infrastruktuře ve správě ČR-MO, SEM, OOUZ a RPNI, oddělení 
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ochrany územních zájmů Pardubice, předány Městskému úřadu 
Pardubice formou vymezených území (§ 175 zákona) jako příloha 
pasportních listů. 
V řešeném území se nachází ochranné pásmo nadzemního 
komunikačního vedení - komunikační vedení včetně ochranného 
pásma (UAP - jev 82). V tomto území (dle ustanovení § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) 
lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu 
přesahující 30 m n.t. jen na základě závazného stanoviska MO-CR, 
jejímž jménem jedná SEM MO, OOUZaRPNI, odd. OÚZ Pardubice. 
 
Řešené území se nachází v ochranném pásmu letiště Pardubice - 
letiště včetně ochranného pásma (UAP - jev 102), které je nutno 
respektovat podle § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví. V 
tomto území (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného 
stanoviska MO-CR 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 zájmovém území Ministerstva obrany - 
vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách 
(UAP - jev 102), který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění 
zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto 
vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu) lze vydat 
územní rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu, výstavbu vysílačů, 
výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných 
elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální 
ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního 
vedení vn a vnn (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě 
závazného stanoviska MO-CR zastoupeného SEM MO, 
OOÚZaŘPNI, odd. OÚZ Pardubice. Dále zde platí prostorový limit v 
území, tj. maximální možná výška případné výstavby větrných 
elektráren 59 m n.t. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od země 
je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně. Výstavba a 
výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. 
 

 
 
 
Spoje (ÚAP jev 81 a 82) jsou v platném ÚPmP a 
XVIII. změně ÚPmP respektovány (viz 
koordinační výkres). Předmětem návrhu XVIII. 
změny ÚPmP není územní ani stavební řízení. 
Nevyvolá úpravu návrhu XVIII. Změny ÚPmP. 
 
 
 
XVIII. změna ÚPmP se nedotýká OP letiště 
Pardubice, které je v platném ÚPmP 
respektováno (viz koordinační výkres). 
Předmětem návrhu XVIII. změny ÚPmP není 
územní ani stavební řízení.  Nevyvolá úpravu 
návrhu XVIII. Změny ÚPmP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVIII. změna ÚPmP se nedotýká OP letiště 
Pardubice, které je v platném ÚPmP 
respektováno (viz koordinační výkres) 
Předmětem návrhu XVIII. změny ÚPmP není 
územní ani stavební řízení.  Nevyvolá úpravu 
návrhu XVIII. Změny ÚPmP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celé správní území obce se nachází v ochranném pásmu 
přehledových systémů (OP RLP)  - letecká stavba včetně 
ochranného pásma (UAP - jev 103), 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 území do vzdálenosti 5 km od stanoviště 
radaru lze vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní 
výstavbu včetně výsadby jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany. V tomto vymezeném území může být 
výstavba omezena nebo zakázána. V území ve vzdálenosti 5-30 
km od stanoviště radaru lze vydat územní rozhodnutí a povolit 
níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a 
přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního 
vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. 
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných 
elektráren a výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb 
tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. 
 
Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry 
příslušné kategorie komunikace a ochranná pásma stávajícího i 
plánovaného dopravního systému.  
 
 
Návrhem ani jeho důsledky nesmí být dotčeny příp. nemovitosti 
ve vlastnictví CR-MO. 
 
 
Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací je 
podmíněn v případech, že jsou řešeny plochy pro výstavbu 
větrných elektráren (dále VE) respektování podmínek, týkajících 
se výstavby VE. V úrovni územního plánování nelze posoudit, zda 
eventuelně plánovaná výstavba VE nenaruší obranyschopnost 
státu ČR a zájmy resortu MO. Tuto skutečnost lze zjistit až na 
základě podrobné výkresové dokumentace, ve které budou 
uvedeny mimo jiné typy VE, souřadnice a výšky těchto staveb. 
Před realizací staveb VE je nutno zaslat projektovou dokumentaci 
k posouzení a vyžádat si stanovisko MO CR 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 
ŘPNI, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, projednány 
níže uvedené stavby (viz UAP - jev 119): 
• výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území; 
•stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, 
mobilních operátorů, větrných elektráren apod.); 

Ochranné pásmo přehledových systémů (OP 
RLP)  - letecká stavba včetně ochranného 
pásma (UAP - jev 103 je v platném ÚPmP i 
v návrhu XVIII.změny ÚPmP respektováno (viz 
koordinační výkres) Předmětem návrhu XVIII. 
změny ÚPmP není územní ani stavební řízení.  
Nevyvolá úpravu návrhu XVIII. Změny ÚPmP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parametry a příslušné kategorie komunikací a 
jsou platným ÚPmP a návrhem XVIII. změny 
ÚPmP respektovány.  Nevyvolá úpravu návrhu 
XVIII. Změny ÚPmP. 
Dle listu vlastnictví č. 904 k.ú. Pardubice se 
řešené území návrh XVIII.-změny ÚPmP 
nedotýká nemovitého majetku ve vlastnictví 
CR-MO. Do odůvodnění bude dopracována část 
věnující se dalším údajům o podmínkách 
v území a limitům využití území, jejíž součástí 
budou informace o „zájmech armády ČR, 
obrana státu“ zahrnující objekty důležité pro 
obranu státu včetně ochranných pásem.  
 
 
 
 
 
Návrh ploch pro výstavbu větrných elektráren 
návrh XVIII. změny ÚPmP neřeší.  Nevyvolá 
úpravu návrhu XVIII. Změny ÚPmP. 
 
 
Předmětem návrhu XVIII. změny ÚPmP není 
územní ani stavební řízení.  Nevyvolá úpravu 
návrhu XVIII. Změny ÚPmP. 
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• stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN; 
• výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních 
komunikací, silnic I., II. a III. třídy a rušení objektů na nich včetně 
silničních mostů, čerpací stanice PHM; 
• nové dobývací prostory včetně rozšíření původních; 
• výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, 
změna jejich kapacity; 
• zřizování vodních děl (přehrady, rybníky); 
• vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace 
vodního toku a ostatní stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám 
poměrů vodní hladiny; 
• říční přístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol, 
manipulačních ploch nebo jejich rušení; 
• železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a 
rekonstrukce objektů na nich; 
•železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, 
změna zařazení apod.; 
• stavby vyšší než 30 m nad terénem pokud nedochází k souběhu 
s jiným vymezeným územím MO a je zde uplatňován přísnější 
požadavek ochrany; 
• veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší 
hospodařit MO. ČR - MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro 
civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy resortu MO. 
Tyto regulativy požaduji zapracovat do textové i grafické části 
návrhu územního plánu. V případě souběhu vymezených území 
výše popsaných platí pro vymezená území přísnější požadavek 
nebo jejich souběh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MINISTERSTVO VNITRA   
P.O.Box 155/OSM, 140 21 Praha 
MV-53078-8/OSM-2016  podán dne 19. 10. 2016 pod 
č.j. MmP 67369/2016 

VYHODNOCENÍ STANOVISKA 

Na základě Vašeho oznámení, č.j.: OHA/41432/2014/Zr ze dne 
11.8.2016 a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra 
ČR, Vám sdělujeme, že přes území města v dostatečné výšce nad 
stávající zástavbou prochází 3 MW spoje MV ve správě Národní 
agentury pro komunikační a informační technologie, s.p. Tyto 
spoje byly uvedeny v územně analytických podkladech k jevu 81 
(elektronické komunikační zařízení), které jste obdrželi již v roce 
2010. 

Spoje (ÚAP jev 81 a 82) jsou platným ÚPmP a 
XVIII. změnou ÚPmP respektovány. XVIII. 
změna ÚPmP navrhuje změnu výškové hladiny 
zástavby v ploše XVIII/6P na 6NP (22-23m). Nad 
touto plochou prochází několik paprsků, jejichž 
trasy jsou vedeny v dostatečné výšce nad 
možnou zástavbou.  
Nevyvolá úpravu návrhu XVIII. změny ÚPmP. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU 
 

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE, ODBOR 
ROZVOJE ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
KrÚ 7399/2017 podán dne 3. 2. 2017 pod č.j. MmP 
8237/2017 

VYHODNOCENÍ STANOVISKA 

Stanovisko k návrhu XVIII. změny územního plánu města 
Pardubice Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále 
jen krajský úřad) obdržel dle § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, dne 11. 8. 2016 oznámení o společném 
jednání o návrhu XVIII. Změny územního plánu města Pardubice 
(dále jen změna územního plánu). Společné jednání o návrhu 
změny územního plánu se konalo dne 8. 9. 2016. 
V souladu s § 50 odst. 7 stavebního zákona obdržel krajský úřad 
dne 27. 1. 2017 kopie stanovisek a připomínek, které byly k 
návrhu změny územního plánu uplatněny, a vydává stanovisko 
k návrhu změny územního plánu. 
Návrh změny územního plánu je v souladu s požadavky 
vyplývajícími z Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR 
ČR), ve znění aktualizace č. 1. 
Návrh změny územního plánu je v souladu s požadavky 
vyplývajícími ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje 
(ZÚR Pk), ve znění aktualizace č. 1. 
Z hlediska širších vztahů je návrh změny územního plánu 
koordinován s územně plánovacími dokumentacemi sousedních 
obcí. 
Krajský úřad neshledal nedostatky, které by z hlediska 
vyhodnocení souladu změny územního plánu s politikou 
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem a koordinace využívání území s ohledem na širší územní 
vztahy, dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, bránily zahájení řízení 
o návrhu XVIII. změny územního plánu města Pardubice. 
Odůvodnění 
Krajský úřad obdržel dle § 50 odst. 7 stavebního zákona 
dokumentaci návrhu XVIII. Změny územního plánu města 
Pardubice (návrh změny územního plánu pro společné jednání, 
červen 2016). Dále byly krajskému úřadu předloženy stanoviska 
dotčených orgánů a připomínky veřejnosti uplatněné k návrhu 
změny územního plánu dle § 50 odst. 3 stavebního zákona. Dle 
předložených podkladů uplatnily při společném jednání 
připomínky dvě sousední obce (připomínky se však netýkaly 
projednávaných změn). 
Politika územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), ve znění 
aktualizace č. 1 byla schválena 15. 4. 2015 usnesením vlády České 
republiky č. 276. Předložený návrh změny územního plánu není v 
rozporu se stanovenými úkoly, které vyplývají z politiky územního 
rozvoje. PÚR ČR zařazuje řešené území obce do rozvojové oblasti 

Vzato na vědomí, jedná se o souhlasné 
stanovisko neobsahující žádné nové 
skutečnosti. 
Nevyvolá úpravu návrhu XVIII. Změny ÚPmP. 
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republikového významu OB4 Hradec Králové-Pardubice. Změna 
územního plánu svým návrhem koncepce respektuje podmínky a 
úkoly pro územní plánování stanovené v čl. 38 a 39 PÚR ČR. 
Území města je dotčeno vymezením koridoru ŽD2 Pardubice – 
Hradec Králové (čl. 90), vodní cesty VD1 Labe: Pardubice hranice 
SRN (čl. 123), veřejného terminálu a přístavu s vazbou na 
logistická centra (čl. 130) a koridoru plynovodu P5 (čl. 155), které 
svým významem přesahují území jednoho kraje. Změna územního 
plánu svým návrhem koncepce a způsobem využití ploch 
respektuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území, které jsou stanovené v kapitole 2 PÚR ČR. V 
odůvodnění návrhu změny územního plánu je soulad s politikou 
územního rozvoje vyhodnocen. 
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), ve znění 
aktualizace č. 1, nabyly účinnosti 7. 10. 2014. Předložený návrh 
změny územního plánu respektuje svým návrhem koncepce a 
způsobem využití ploch následující zásady a úkoly: 
- priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného 
rozvoje území, které jsou stanoveny v kapitole 1 ZÚR Pk, 
- zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly pro územní 
plánování, které jsou stanoveny pro rozvojovou osu 
republikového významu OS4 Praha – Kolín – Pardubice v čl. 15a) a 
16a) ZÚR Pk, 
- zásady pro usměrňování územního rozvoje, které jsou stanoveny 
pro centra osídlení v kapitole 2.5 ZÚR Pk a úkoly pro územní 
plánování stanovené pro vyšší centrum osídlení,  
- zásady pro usměrňování územního rozvoje stanovené čl. 108 
písm. b ZÚR Pk, v záplavových územích vymezovat zastavitelné 
plochy a umisťovat veřejnou infrastrukturu jen ve zcela 
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech, 
- zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích s 
přírodními, kulturními a civilizačními hodnotami regionálního 
významu stanovené v kapitole 5 ZÚR Pk, 
- základní zásady pro péči o krajinu při plánování změn v území 
stanovené v čl. 122 ZÚR Pk, 
- zásady pro plánování změn v území dle cílových charakteristik 
krajiny stanovené v řešeném území pro krajinu lesozemědělskou v 
čl. 131 a zemědělskou v čl. 133 a sídlení v čl. 135 ZÚR Pk. 
Předložený návrh změny územního plánu respektuje ve své 
koncepci a v rámci navrženého způsobu využití ploch následující 
plochy a koridory: 
- koridory dopravy nadmístního významu pro umístění 
následujících veřejně prospěšných staveb se všemi souvisejícími 
stavbami dle podmínek stanovených v čl. 82 ZÚR Pk a v souladu s 
čl. 140 a 142 ZÚR Pk: 
o D03 silnice I/37 Pardubice – hranice Královéhradeckého kraje – 
rozšíření 
o D04 silnice I/37 Pardubice – Medlešice – rozšíření 
o D09 přeložka silnice I/36 Lázně Bohdaneč 
o D10 přeložka silnice I/36 Pardubice – severní tangenta 
o D11 přeložka silnice I/36 Sezemice – Časy 
o D18 přeložka silnice I/2 Pardubice; jihozápadní obchvat 

o D42 přeložka silnice I/2 Pardubice; jihovýchodní tangenta 
o D44 přeložka silnice II/341 Staré Čívice 
o D45 prodloužení silnice II/341 Staré Čívice – Lázně Bohdaneč 
o D46 přeložka silnice II/322 Pardubice – západ 
o D101 železniční trať Medlešická spojka 
o D102 zdvojkolejnění železniční trati č. 031 Pardubice – Hradec 
Králové 
o D103 vlečka do přístavu Pardubice 
- koridor vodní dopravy pro umístění veřejně prospěšné stavby 
D151 (přístav Pardubice), který je součástí koridoru VD1 
Pardubice – hranice SRN v úseku hranice kraje – Pardubice 
(přístav) s cílem prodloužení Labské vodní cesty do Pardubic dle 
čl. 79 ZÚR Pk a v souladu s čl. 140 a 142 ZÚR Pk, 
- koridor technické infrastruktury republikového významu pro 
umístění veřejně prospěšné stavby P01 – propojovací VVTL 
plynovod Olešná – Náchod – Polsko dle podmínek stanovených v 
čl. 94 ZÚR Pk a v souladu s čl. 140 a 144 ZÚR Pk (koridor je 
vymezen v návrhu XVIIb. změn), koridor technické infrastruktury 
nadmístního významu pro umístění veřejně prospěšné stavby E11 
nadzemní vedení 2x 110 kV TR Tuněchody – Pardubice, vč. TR 
110/35 kV Pardubice – jih - dle podmínek stanovených v čl. 97 
ZÚR Pk a v souladu s čl. 140 a 143 ZÚR Pk (koridor je vymezen v 
návrhu XVIIb. změn), 
- koridory územní rezervy pro umístění stavby přeložky silnice I/2 
v úseku Černá za Bory – Sezemice a pro Labskou větev D-O-L 
(VD3) dle čl. 79 ZÚR Pk, 
- skladebné části územního systému ekologické stability 
nadregionálních biokoridorů K 72 a K 73, regionálních biokoridorů 
RK 9905, RK1340, RK 1341 a regionálních biocenter RBC 914, RBC 
916, RBC 917 a RBC 1949 při respektování čl. 110 až 113 ZÚR Pk. 
Zpřesněné koridory nadregionálních biokoridorů K 72 (U02) a K 73 
(U03) jsou vymezeny jako veřejně prospěšné opatření v souladu s 
čl. 147 ZÚR Pk (prvky územního systému ekologické stability jsou 
zpřesněny v návrhu XVIIb. změn). 
V odůvodnění návrhu změny územního plánu je soulad se 
zásadami územního rozvoje vyhodnocen. 
Předložený návrh změny respektuje z hlediska širších vztahů 
koncepce navržené územně plánovacími dokumentacemi 
sousedních obcí. 
Předložený návrh změny nevymezuje záležitosti nadmístního 
významu dle § 43 odst. 1 stavebního zákona, které by nebyly 
řešeny v zásadách územního rozvoje. 

 
Zpracovala: Ing. Petra Vojtíšková se souhlasem určené zastupitelky Ing. Heleny Dvořáčkové 
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VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ 

K NÁVRHU XVIII. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA PARDUBICE 

 
1. DOTČENÉ ORGÁNY 

 
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PARDUBICKÉHO 
KRAJE 
U Divadla 828,  530 02 Pardubice 
KHSPA 6023/2017/HOK-Pce  
podán dne 10. 5 2017 pod č.j. MmP 30253/2017 

VYHODNOCENÍ STANOVISKA 

Na základě podání oznámení Magistrátu města Pardubic, Odboru 
hlavního architekta, Štrossova 44, 530 21 Pardubice, doručeného 
dne 6.4.2017, Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se 
sídlem v Pardubicích, (dále jen „KHS"), jako dotčený orgán státní 
správy ve smyslu § 77 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. b) zák. č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon") posoudila předložený „návrh 
XVIII. Změny Územního plánu města Pardubice" k veřejnému 
projednání. 
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu Změny Územního 
plánu k veřejnému projednání s požadavky předpisů v oblasti 
ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 52 odst. 3 
stavebního zákona toto stanovisko: 
S „návrhem XVIII. Změny Územního plánu města Pardubice" k 
veřejnému projednání souhlasí. 
 
Odůvodnění: 
Dne 6.4.2017 bylo na KHS doručeno oznámení Magistrátu města 
Pardubic, Odboru hlavního architekta, Strossova 44, 530 21 
Pardubice (sp. zn. OHA/41432/2014/Zr ze dne 6.4.2017) ve věci 
„zahájení řízení o návrhu XVIII. Změny Územního plánu města 
Pardubice (dále jen „XVIII. Změna ÚPmP") - veřejné projednání." 
KHS se k návrhu XVIII. Změny ÚPmP vyjádřila stanoviskem pod č.j. 
KHSPA 14148/2016/HOK-Pce ze dne 12.9.2016, s podmínkami: 
1.KHS požaduje, aby byla případná funkce bydlení v ploše 
přestavby XVIII/2P vedena jako podmíněně přípustná z hlediska 
ochrany před hlukem z provozu na stávajících silnicích č. 1/36 a 
1/37, stávajících železničních tratích č. 031 a 010 a dále z provozu 
plánovaných dopravních terminálů navržených v prostoru 
„Přednádraží" (terminál A — městská hromadná doprava a 
terminál B — dálková a regionální autobusová doprava), 
 
2.KHS požaduje, aby byla případná funkce bydlení v ploše 
přestavby XVIII/6P vedena jako podmíněně přípustná z hlediska 
ochrany před hlukem z provozu na stávající silnici č. 1/36 a hlavní 
místní komunikaci (ulice Hlaváčova) a dále z provozu na stávající 
železniční trati č. 010 a z plánovaných dopravních terminálů 

Vzato na vědomí, jedná se o souhlasné 
stanovisko neobsahující žádné nové 
skutečnosti.  
Nevyvolá úpravu návrhu XVIII. Změny ÚPmP. 
 

navržených v prostoru „Přednádraží" (terminál A — městská 
hromadná doprava a terminál B — dálková a regionální 
autobusová doprava). 
 
3.KHS požaduje, aby byla případná funkce bydlení v ploše 
přestavby XVIII/9P vedena jako podmíněně přípustná z hlediska 
ochrany před hlukem z provozu na stávající silnici č. 1/36 a hlavní 
místní komunikaci (ulice Kpt. Bartoše). 
 
4. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v ploše přestavby 
XVIII/11P vedena jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany 
před hlukem z provozu na stávající silnici č. 1/36. 
Výše uvedené podmínky KHS byly zapracovány do textové části 
návrhu XVIII. Změny ÚPmP.  
 
Změna: 
XVIII/7P - jedná se o plochu s navrženým funkčním vymezením OK 
- občanská vybavenost koncentrovaná (dále jen „OK") s ohledem 
na vymezení jižně navazujícího stávajícího areálu obchodního 
zařízení Albert. V regulativu pro funkci OK je uvedeno: „Plochy 
občanské vybavenosti koncentrované jsou územím využitým pro 
obchod městského a regionálního významu. Zástavba je tvořena 
především solitérními obchody, obchodními domy a nákupními 
centry s rozsáhlými nekrytými plochami převážně doplňkového 
využití." V návrhu XVIII. Změny ÚPmP k veřejnému projednání je 
plocha XVIII/7P rozšířena směrem ke stávající silnici č. 1/36; v 
regulativu pro funkční vymezení OK je realizace staveb pro 
bydlení vedena jako nepřípustná. 
Ostatní lokality s označením XVIII/1P, XVIII/2P, XVIII/3P a 4P, 
XVIII/5P a 6P, XVIII/7P, XVIH/8P a 17P, XVIII/10P, XVIII/12P, 
XVIII/13P, XVIII/9P, XVIII/11P, XVIII/14P, XVIII/15P 
a 16P a vymezené stabilizované plochy zůstávají ve stejném znění. 
 

 
 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE 
Teplého 1526, 530 02 Pardubice  
HSPA -12-257/2017-Sh  podán dne 26. 5. 2017 pod č.j. 
MmP 34703/2017 

VYHODNOCENÍ STANOVISKA 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán 
dle ustanovení § 26 odst. 2 písni, 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 
7.4.2017 a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 
zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů 
souhlasné závazné stanovisko s podmínkou Podmínka z hlediska 

Do dokumentace návrhu XVIII. Změny ÚPmP 
bude doplněna podmínka z hlediska požární 
ochrany: 
- pro plochy určené k zástavbě budou určeny 
odpovídající zdroje vody pro hašení požáru v 
souladu s požadavky §29 odst. 1, písm. k) 
zákona č. 133/1985 Sb. Pokud jsou městem 
určeny jako zdroje vody pro hašení požáru 
přírodní zdroje, musí svým umístěním a 
přístupem odpovídat požadavkům ČSN 73 
0873 a také ČSN 75 2411. 
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požární ochrany: 
- pro plochy určené k zástavbě budou určeny odpovídající zdroje 
vody pro hašení požáru v souladu s požadavky §29 odst. 1, písm. 
k) zákona č. 133/1985 Sb. Pokud jsou městem určeny jako zdroje 
vody pro hašení požáru přírodní zdroje, musí svým umístěním a 
přístupem odpovídat požadavkům ČSN 73 0873 a také ČSN 75 
2411. 
 
Odůvodnění: 
Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného 
stanoviska splňuje obsahové náležitosti uvedené ve vyhlášce 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. ve vztahu k 
přístupovým komunikacím a zdrojům požární vody jakožto 
veřejně prospěšným stavbám definovaným podle ustanovení § 2 
odst. 1 písm. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Předložená dokumentace dále splňuje požadavky § 20 vyhlášky č. 
380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

 
 

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBICE, ODBOR SPRÁVNÍCH 
AGEND  
ÚSEK PAMÁTKOVÉ PÉČE 
MmP 23789/2017  podán dne 23. 5. 2017 pod č.j. 
MmP 34385/2017 

VYHODNOCENÍ STANOVISKA 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek 
památkové péče, jako příslušný orgán státní památkové péče, k 
oznámení Magistrátu města Pardubic, OHA-ÚÚP, čj. MmP 
23323/2017 ze dne 6.4.2017, o zahájení řízení o návrhu XVIII. 
změny územního plánu města Pardubic, k veřejnému projednání 
sděluje toto stanovisko: 
 
Dotčený orgán k věci konstatuje,, že k předmětné věci vydal 
stanoviska ze dne 11. 7. 2014 pod č.j. MmP 42122/2014 a ze dne 
26. 9. 2016 pod č.j. MmP 61345/2016, ze kterých vyplynul 
požadavek zachování vzdálených pohledů na dominantní 
nemovitou kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu 
kulturních památek ČR pod r.č. 47810/6-4875, výpravní budovu 
ČD čp. 217 na náměstí Jana Pernera v Pardubicích a eliminaci 
případné drobné výstavby nejenom v blízkosti uliční fasády, ale i 
ve vztahu k hmotovému a dominantnímu výrazu nemovité 
kulturní památky vdaném prostředí. Dále dotčený orgán poukázal 
na nevhodnost výškových hladin výstavby na plochách XVIII/4P, 
XVIII/5P a XVIII/6P. 
 
K upravenému návrhu změny po společném jednání nemá 
dotčený orgán k věci zásadních připomínek. 
 

Dominantní nemovitá kulturní památka, 
zapsaná v Ústředním seznamu kulturních 
památek ČR pod r.č. 47810/6-4875, výpravní 
budova ČD čp. 217 na náměstí Jana Pernera je 
v platném ÚPmP i návrhu XVIII. změny ÚPmP 
respektována.  
Ulice Palackého je významnou městskou 
třídou, součástí městské hlavní komunikační 
osy, zároveň je jakousi branou do města, tváří 
Pardubic jako regionálního nebo 
nadregionálního centra. V tomto území 
pořizovatel očekává doplnění městské zástavby 
odpovídající úrovně kvalitativní i výškové. 
Pořizovatel i zpracovatel jsou si vědomi 
významností daného území, a proto je v ploše 
XVIII/6P  podmínkou pro rozhodování o 
změnách využití tohoto území vypracování 
územní studie viz výroková část návrhu XVIII. 
změny ÚPmP - textová část – územní studie U3 
(str. 17). V rámci této studie by měly být řešeny 
výškové a prostorové limity území s ohledem 
na okolní hodnoty, problémy i limity. 
Přesné umístění staveb na pozemcích je mimo 

V případě realizace staveb ve smyslu schválené územní studie 
Přednádraží z 03/2016 v plochách XVIII/5P a XVIII/6P, označených 
dle změny č. XVIII. ÚPD, považuje dotčený orgán regulativ 
výškových hladin výstavby za nevhodný a současně upozorňuje, 
že územní studie není právně závazným předpisem (dokumentací) 
regulujícím výstavbu (k posouzení ust. § 30 odst. 1 vs. ust. § 61 
odst. 1 a 2 zákona č. 183/2016 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů). 
 
Dále upozorňujeme na skutečnost, že řešené území je územím s 
archeologickými nálezy, proto stavebníkovi vyplývá zákonná 
oznamovací povinnost stavební činnosti podle ust. § 22 odst. 2 
zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, a povinnost umožnit provedení záchranného 
archeologického výzkumu. V textové části územní dokumentace 
je žádoucí tuto oznamovací povinnost uvádět, neboť omezuje 
vlastnická práva stavebníků. 
 

podrobnost a měřítko územního plánu. 
Do dokumentace návrhu XVIII. Změny ÚPmP 
bude doplněna skutečnost, že řešené území je 
územím s archeologickými nálezy, proto 
stavebníkovi vyplývá zákonná oznamovací 
povinnost stavební činnosti podle ust. § 22 
odst. 2 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 
a povinnost umožnit provedení záchranného 
archeologického výzkumu. 

 
 

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE 
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
KrÚ 26552/2017/OŽPZ/Ti  podán dne  9. 5.  2017 pod 
č.j. MmP 29863/2017 

VYHODNOCENÍ STANOVISKA 

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 XVIII. změny územního 
plánu Pardubice" 
 
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard Pinkas) 
Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu v Pardubicích dle zákona 
č. 201/2012 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 Ing. Jana Svobodová) 
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 úroveň), zvláště chráněná území 
(přírodní rezervace a přírodní památky), evropsky významné 
lokality, ptačí oblasti a přírodní parky, nemá námitky vyjma 
nutnosti zohlednění výskytu zvláště chráněných živočichů a rostlin 
(viz nálezová databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR). 
 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. 
Milan Boukal, PhD.) Dle § 17 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o 

Vzato na vědomí, jedná se o souhlasné 
stanovisko neobsahující žádné nové 
skutečnosti. 

Nevyvolá úpravu návrhu XVIII. Změny ÚPmP. 
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ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen 
zákon), je v tomto případě k vyjádření podle § 5 odst. 2 zákona 
kompetentní Ministerstvo životního prostředí. 
 
Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana Klapková): 
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, nemáme jako orgán státní správy lesů 
Krajského úřadu Pardubického kraje k veřejnému projednání 
návrhu Změny č. 18 územního plánu města Pardubice připomínky 
- dle textové části odůvodnění návrhu územního plánu v kap. n) 
„Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce 
lesa" je uvedeno, že územní plán nenavrhuje zábor pozemků 
určených k plnění funkcí lesa. 
 
Vodoprávní úřad (zpracovatel Ing. Zdeněk Čížek) 
Z hlediska zájmů chráněných podle zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, nejsou k návrhu XVIII. změny územního 
plánu Pardubice námitky. 
 

 
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové 
560/550/17-Hr, 25135/ENV/17  
podán dne 21. 4.  2017 pod č.j. MmP 26356/2017 

VYHODNOCENÍ STANOVISKA 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI 
Hradec Králové, obdrželo oznámení Magistrátu města Pardubic, 
odboru hlavního architekta, o veřejném projednání nadepsaného 
návrhu, obsahující výzvu k vyjádření dotčených orgánů v termínu 
do 24. 5. 2017. Zábor ZPF je předpokládán na ploše XVIII/8P v 
rozsahu 0,59 ha na půdách I. třídy ochrany, druh pozemku trvalý 
travní porost. V návrhu pro společné jednání byla plocha 
označena XVIII/7P, zábor dosahoval rozlohy 0,408 ha na půdách I. 
třídy ochrany. Jedná se o plochu v centru města, v platném ÚP 
vymezenou pro dopravní systémy, mezi dvěma komerčními 
objekty, obsahující zčásti veřejnou zeleň, zčásti asfaltové plochy. 
Návrh pro veřejné projednání rozšiřuje plochu západním směrem, 
a to na žádost vlastníka. Navrhovaným účelem je občanská 
vybavenost koncentrovaná. 
 
Ministerstvo se k návrhu pro společné jednání souhlasně vyjádřilo 
stanoviskem ze dne 10. 10. 2016, č. j. 1301/550/16, 
54941/ENV/16. Vzhledem k rozšíření plochy znovu posoudilo 
návrh a podle § 17 písm. a) a v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, vydává k návrhu zadání 
následující stanovisko: 
 

Vzato na vědomí, jedná se o souhlasné 
stanovisko neobsahující žádné nové 
skutečnosti. 
Nevyvolá úpravu návrhu XVIII. Změny ÚPmP. 
 

Ministerstvo vyslovuje souhlas s návrhem plochy XVIII/8P pro 
veřejné projednání. 
 
Odůvodnění: Jedná se o lokalitu v zastavěném území, plocha 
XVIII/8P je umístěna mezi dvěma komerčními objekty 
(obchodními centry). V nyní platném územním plánu je plocha 
zanesena jako plocha dopravních staveb (komunikace, 
parkoviště), plochy jsou doplněny zelení, v návrhu se jedná o 
plochu přestavby. 
Stavby nejsou zaneseny do katastru nemovitostí, kde je nadále 
evidován trvalý travní porost. Dle situace v terénu nelze 
předpokládat zemědělské obhospodařování plochy. Ministerstvo 
posoudilo skutečný stav lokality a navrhovaný účel jejího využití a 
shledalo, že vymezení plochy i po jejím rozšíření není v rozporu s 
§ 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu. 

 
 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU 
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
MPO 24653/2017  podán dne 25. 4. 2017 pod č.j. MmP 
27060/2017 

VYHODNOCENÍ STANOVISKA 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci 
využívání nerostného bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 
2 zákona č.44/1988 Sb. (horní zákon v platném znění) nemáme k 
výše uvedené územně plánovací dokumentaci podle ustanovení§ 
52 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon v platném 
znění) žádné připomínky. 
 
Lokality, které jsou předmětem XVIII. změny, neleží na plochách 
chráněných ložiskových území, ložisek či dobývacích prostorů. Jen 
pro informaci uvádíme, že do severní a západní části správního 
území města zasahují dvě plochy ostatních prognózních zdrojů 
štěrkopísků (ID 9021000) a západní okraj (jihozápadně od 
Opočínku) pokrývá nebilancovaná plocha ložiska štěrkopísků 
Opočínek (ID 5257500). Tyto plochy nejsou limitem využití území. 

Vzato na vědomí, jedná se o souhlasné 
stanovisko neobsahující žádné nové 
skutečnosti. 
Nevyvolá úpravu návrhu XVIII. Změny ÚPmP. 

 
 

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD  
PRO ÚZEMÍ KRAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO A 
PARDUBICKÉHO 
Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové 
SBS 12258/2017/OBÚ-09/1   
podán dne 22. 5. 2017 pod č.j. MmP 32988/2017 

VYHODNOCENÍ STANOVISKA 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického zaevidoval dne 6.4.2017 Vaše oznámení, zaslané 
pod č.j. MmP 23323/2017, o zahájení řízení „o návrhu XVIII. 
změny Územního plánu města Pardubice" (dále jen „návrh XVIII. 

Vzato na vědomí, jedná se o souhlasné 
stanovisko neobsahující žádné nové 
skutečnosti. 
Nevyvolá úpravu návrhu XVIII. Změny ÚPmP. 
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změny"), a o veřejném projednání návrhu XVIII. změny ÚPmP, 
(dále jen „veřejné projednání"). 
 
Zdejší úřad 

- se odvolává na své předchozí vyjádření ke společnému 
jednání o návrhu změny, které Vám bylo zasláno pod 
č.j. SBS 26314/2016/OBÚ-09/1, 

- připomíná odtud, že v evidenci dobývacích prostorů a 
jejich změn vedené na základě ustanovení §29 odst. 3 
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), v úplném znění, neeviduje na 
řešeném území žádný dobývací prostor, 

- dále bere na vědomí sdělení uvedené v textové části 
odůvodnění (str. 29) návrhu XVIII. změny, že tento 
návrh se nedotkne bezpečnostních pásem organizací 
nakládajících s výbušninami, která jsou v platném 
Územním plánu města Pardubic respektována. 

 
Z těchto důvodů nemá Obvodní báňský úřad pro území krajů 
Královéhradeckého a Pardubického k návrhu XVIII. změny a k jeho 
veřejnému projednání žádných připomínek, a omlouvá svou 
neúčast na veřejném projednání dne 17.5.2017 v Pardubicích. 

 

 
Ostatní dotčené orgány neuplatnily v zákonné lhůtě své stanovisko. 

 
 

2. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU 

 
KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE, ODBOR 
ROZVOJE ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
KrÚ 26551/2017 podán dne  28. 4.  2017 pod č.j. MmP 
28086/2017 

VYHODNOCENÍ STANOVISKA 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen krajský 
úřad) obdržel dne 7. 4. 2017 oznámení o zahájení řízení o XVIII. 
změně územního plánu města Pardubice (dále jen změna 
územního plánu) ve smyslu §52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona krajský úřad jako 
nadřízený orgán uplatňuje stanovisko k částem řešení, které byly 
od společného jednání změněny. 
Krajský úřad neuplatňuje požadavky na úpravu návrhu XVIII. 
změny územního plánu města Pardubice z hlediska vyhodnocení 
souladu změny územního plánu s politikou územního rozvoje, s 
územně plánovací dokumentací vydanou krajem a koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy. 
 

Vzato na vědomí.  
Odůvodnění: 
Jedná se o souhlasné stanovisko neobsahující 
žádné nové skutečnosti. 
Nevyvolá úpravu návrhu XVIII. Změny ÚPmP. 
 

Odůvodnění: 
Krajský úřad posoudil zveřejněnou dokumentaci návrhu XVIII. 
změny územního plánu města Pardubice (upravený návrh změny 
po společném jednání, 04/2017). 
Krajský úřad k návrhu změny územního plánu vydal dne 3. 2. 2017 
pod čj. KrÚ 7399/2017 stanovisko potvrzující soulad návrhu 
územního plánu z hlediska kompetencí kraje dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona. Dokumentace návrhu změny územního plánu 
pro veřejné jednání nebyla měněna z hlediska záměru 
dotýkajících se nadřazené územně plánovací dokumentace a z 
hlediska zajištění koordinace širších územních vztahů. Návrh 
změny územního plánu nebyl doplněn o záměry nadmístního 
významu, které by nebyly řešeny v zásadách územního rozvoje. 
Návrh změny územního plánu je v souladu s Politikou územního 
rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 1, schválené 
vládou České republiky 15. 4. 2015. 
Návrh změny územního plánu je v souladu se Zásadami územního 
rozvoje Pardubického kraje, ve znění aktualizace č. 1, které nabyly 
účinnosti 7. 10. 2014. 
Z hlediska širších územních vztahů je změna územního plánu 
koordinována s územně plánovacími dokumentacemi sousedních 
obcí. 

 
 

Zpracovala: Ing. Petra Vojtíšková se souhlasem určené zastupitelky Ing. Heleny Dvořáčkové 
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STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ A KRAJSKÉHO ÚŘADU K NÁVRHU ROZHODNUTÍ 

O NÁMITKÁCH A NÁVRHU VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU XVIII. ZMĚNY 

ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA PARDUBICE 

 
 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE 
Teplého 1526, 530 02 Pardubice  
HSPA -12-533/2017-Sh  podán dne 13. 9. 2017 pod č.j. 
MmP 58117/2017 

VYHODNOCENÍ STANOVISKA 

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 
24. 8. 2017 a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 
zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů 
souhlasné závazné stanovisko. 
Odůvodnění 
Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného 
stanoviska splňuje obsahové náležitosti uvedené ve vyhlášce 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. ve vztahu k 
přístupovým komunikacím a zdrojům požární vody jakožto 
veřejně prospěšným stavbám definovaným podle ustanovení § 2 
odst. 1 písm. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Předložená dokumentace dále splňuje požadavky § 20 vyhlášky č. 
380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 

Dotčený orgán s předloženým návrhem 
rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek k návrhu XVIII. změny ÚPmP 
souhlasí. 

 
 

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBICE, ODBOR SPRÁVNÍCH 
AGEND  
ÚSEK PAMÁTKOVÉ PÉČE 
MmP 54110/2017  podán dne 27. 9. 2017 pod č.j. 
MmP 62189/2017 

VYHODNOCENÍ STANOVISKA 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek 
památkové péče, jako příslušný orgán státní památkové péče, 
podle ust. § 29 odst. 2 písm. e) zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti 
Magistrátu města Pardubic, OHA-ÚÚP, čj. MmP 53688/2017 ze 
dne 23. 8. 2017, o stanovisko k návrhu vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu XVIII. změny územního plánu města 

 

Pardubic, ve smyslu ust. § 53 odst. 1 zákona č. 183/2016 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, sděluje toto stanovisko: 
Dotčený orgán nemá k návrhu vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu XVIII. změny územního plánu města 
Pardubic námitek. 

 
KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE 
ODBOR ROZVOJE, ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
KrÚ 57759/2017  podán dne  5. 9.  2017 pod č.j. MmP 
56303/2017 

VYHODNOCENÍ STANOVISKA 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen krajský 
úřad) obdržel dne 24. 8. 2017 žádost o vydání stanoviska k návrhu 
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu XVIII. změny územního plánu města 
Pardubice. 
Krajský úřad dle §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 z 
hlediska vyhodnocení souladu územního plánu s politikou 
územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem a zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy. 
K předloženému návrhu rozhodnutí o námitkách nemáme 
připomínek. 
Neuplatňujeme požadavky na úpravu předloženého 
vyhodnocení připomínek. 
Odůvodnění 
Krajskému úřadu byl předložen návrh rozhodnutí o námitkách a 
návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu XVIII. 
změny územního plánu města Pardubice. 
Předložený návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
připomínek není v rozporu s Politikou územního rozvoje České 
republiky, ve znění aktualizace č. 1, která byla schválena vládou 
České republiky 15. 4. 2015. 
Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek 
není v rozporu se stanovenými zásadami, úkoly a záměry, které 
vyplývají ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění 
aktualizace č. 1, které nabyly účinnosti 7. 10. 2014. 
Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek 
nemá vliv na koordinaci širších územních vztahů a nedoplňuje 
nové záměry nadmístního významu. 

Dotčený orgán s předloženým návrhem 
rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek k návrhu XVIII. změny ÚPmP 
souhlasí. 
 

 
 
 
 
 



39 
XVIII. Změna ÚPm Pardubice,   etapa:  Zm ěna pro vydání – p říloha  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ                  říjen 2017 

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE 
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
KrÚ 57758/2017/OŽPZ/Ti  podán dne  25. 9.  2017 pod 
č.j. MmP 60649/2017 

VYHODNOCENÍ STANOVISKA 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard Pinkáš) 
Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů v platném 
znění a souvisejících předpisů orgán ochrany ovzduší Krajského 
úřadu Pardubického kraje s předloženým návrhem rozhodnutí 
souhlasí. 
 
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. Jana Svobodová) 
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, ktomu, jakým 
způsobem byly vypořádány námitky a připomínky vznesené k 
návrhu územního změny územního plánu, nemá připomínky. 
 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. 
Milan Boukal, Ph.D.) 
Dle §17 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, v platném znění (dále jen zákon), je v tomto 
případě k vyjádření podle § 5 odst. 2 zákona kompetentní 
Ministerstvo životního prostředí. 
 
Orgán státní správy lesů (zpracovatel ing. Jana Klapková): 
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, nemáme připomínky k dokumentu “Návrh 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu XVIII. změny 
Územního plánu města Pardubice". 

Dotčený orgán s předloženým návrhem 
rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek k návrhu XVIII. změny ÚPmP 
souhlasí. 
 

 
MINISTERSTVO OBRANY,  
SEKCE EKONOMICKÁ A MAJETKOVÁ 
Tychonova 1, Praha 6, 160 01 
8345/65166/2017-8201-OÚZ-PCE 
podán dne 18. 9.  2017 pod č.j. MmP 59321/2017 

VYHODNOCENÍ STANOVISKA 

Jako dotčený orgán státní správy na základě zák. č. 222/1999 Sb. o 
zajišťování obrany České republiky, vydává Ministerstvo obrany-
Česká republika, jehož jménem jedná na základě pověření 
ministra obrany ze dne 11. září 2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 
zákona č. 219/2000 Sb. vedoucí oddělení ochrany územních 
zájmů Pardubice, Odboru ochrany územních zájmů, Sekce 
ekonomické a majetkové, Bc. Pavla Hromádková, se sídlem 
Teplého 1899, 530 02 Pardubice, v souladu s § 175 zák. č. 

Dotčený orgán s předloženým návrhem 
rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek k návrhu XVIII. změny ÚPmP 
souhlasí. 

183/2006 Sb. (stavebního zákona), následující stanovisko: 
 
Naše stanovisko sp.zn. 55461/2016-8201-OÚZ-PCE ze dne 5. října 
2016 k návrhu XVIII. změny územnímu plánu Pardubice zůstává v 
platnosti. K předloženému vyhodnocení nemáme připomínek. 

 
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové 
MZP/2017/550/365, ZN/MZP/2017/550/183 
podán dne 13. 9.  2017 pod č.j. MmP 58107/2017 

VYHODNOCENÍ STANOVISKA 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI 
Hradec Králové, obdrželo žádost Magistrátu města Pardubic, 
odboru hlavního architekta, o vyhodnocení připomínek 
uplatněných po společném jednání a při veřejném projednání 
nadepsané změny ÚP. 
V rámci XVIII. změny ÚP je zábor ZPF předpokládán na jediné 
ploše: XVIII/7P v rozsahu 0,59 ha na půdách I. třídy ochrany, druh 
pozemku trvalý travní porost. Plocha byla v odůvodnění návrhu 
pro společné jednání na str. 43 a 44 (odůvodnění záboru ZPF) 
nesprávně označena jako XVIII/8P, ministerstvo toto označení 
přejalo do svého předchozího stanoviska (č. j. 560/550/17-Hr, 
25135/ENV/17 ze dne 19. 4. 2017). 
Jedná se o plochu v centru města, v platném ÚP vymezenou pro 
dopravní systémy, mezi dvěma komerčními objekty, zahrnující 
zčásti veřejnou zeleň, zčásti asfaltové plochy. Návrh pro veřejné 
projednání rozšířil plochu západním směrem, a to na žádost 
vlastníka. Navrhovaným účelem je občanská vybavenost 
koncentrovaná. Ministerstvo se k návrhu změny vyjádřilo 
souhlasně s odůvodněním, že se jedná o plochu přestavby, dle 
situace v terénu nelze předpokládat zemědělské 
obhospodařování plochy. Ministerstvo shledalo, že vymezení 
plochy i po jejím rozšíření není v rozporu s § 4 zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
V rámci vyhodnocení společného jednání uplatnil připomínku Ing. 
Miroslav Trejdl, který navrhnul přičlenění plochy XVIII/b k ploše 
XVIII/7P. Připomínce bylo zestrany pořizovatele vyhověno, jedná 
se o rozšíření plochy západním směrem, k němuž ministerstvo 
vyslovilo souhlas, tudíž ministerstvo souhlasí i s navrženým 
vypořádáním připomínky. 
K ploše XVIII/7P dále směřuje připomínka subjektu Zelená pro 
Pardubicko, z. s., uplatněná v rámci veřejného projednání. Spolek 
navrhuje změnu z navrhované funkce OK (občanská vybavenost 
koncentrovaná) na KZ (zeleň krajinná) nebo ZV (zeleň městská 
parková). Spolek poukazuje na negativní důsledky navrhovaného 
využití pro komerční účely, které dle něj povede k vykácení 
starých stromů u VKP Podkova. Nesouhlasí s tím, aby komerčně 
využité pozemky bezprostředně sousedily s uvedeným VKP. 
K tomu ministerstvo uvádí, že připomínka nesouvisí s ochranou 
zemědělského půdního fondu, nýbrž s problematikou ochrany 
přírody, k níž je v této věci kompetentní jiný správní úřad. 

Dotčený orgán s předloženým návrhem 
rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek k návrhu XVIII. změny ÚPmP 
souhlasí. 
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Ministerstvo se proto k vypořádání připomínky nevyjadřuje. 

 
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU 
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
MPO 55401/2017  podán dne 18. 9. 2017 pod č.j. MmP 
59379/2017 

VYHODNOCENÍ STANOVISKA 

Z hlediska působností Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci 
ochrany a využívání nerostného bohatství, ve smyslu ustanovení § 
15 odst. 2 zákona č.44/1988 Sb. (horní zákon v platném znění) a 
podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. (stavební 
zákon v platném znění), nemáme k předkládanému návrhu 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu XVIII. změny 
Územního plánu města Pardubice žádné připomínky. 
Na správní území města Pardubice nezasahují žádné dobývací 
prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. S návrhem 
vyhodnocení připomínek souhlasíme. 

Dotčený orgán s předloženým návrhem 
rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek k návrhu XVIII. změny ÚPmP 
souhlasí. 

 
OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD  
PRO ÚZEMÍ KRAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO A 
PARDUBICKÉHO 
Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové 
SBS 29098/2017/ÚBO-91/1   
podán dne 18. 9. 2017 pod č.j. MmP 59380/2017 

VYHODNOCENÍ STANOVISKA 

Zdejší úřad se odvolává na svá předchozí vyjádření ve věci XVIII. 
změny územního plánu, která Vám byla zaslána pod č. j. SBS 
26314/2016/OBÚ-09/1 aSBS 12258/2017/OBÚ-09/1. 
Odtud vyplývá, že zdejší úřad v řešeném území neeviduje žádný 
dobývací prostor (viz ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 44/1988 
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v úplném znění), a 
že návrhem XVIII. změny územního plánu nejsou dotčena 
bezpečnostní pásma organizací nakládajících s výbušninami, 
zakreslená v platném Uzemním plánu města Pardubice. 
Protože předložený návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k 
návrhu XVIII. změny územního plánu není v rozporu s výše 
uvedenými skutečnostmi, nemá Obvodní báňský úřad pro území 
krajů Královéhradeckého a Pardubického k návrhu vyhodnocení 
připomínek žádné námitky. 

Dotčený orgán s předloženým návrhem 
rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek k návrhu XVIII. změny ÚPmP 
souhlasí. 

 
 
Ostatní dotčené orgány neuplatnily v zákonné lhůtě své stanovisko. 
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g) Vyhodnocení spln ění požadavk ů zadání  

 
 Zadání územního plánu bylo projednáno a zastupitelstvem města Pardubic schváleno dne 23.9.2014 
usnesením č. 2033 Z/2014.  
 Schválen byl upravený text Zadání, který akceptuje požadavky z projednání. 
 
Vyhodnocení plnění zadání dle kapitoly 2 zadání – Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména 
v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu 
charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury 

Řešení XVIII. Změny respektuje republikové priority stanovené Politikou územního rozvoje ČR /popsáno 
v kapitole b) textové části odůvodnění XVIII. Změny územního plánu/. 

Řešení XVIII. Změny respektuje požadavky a úkoly stanovené v Zásadách územního rozvoje Pardubického 
kraje /popsáno v kapitole b) textové části odůvodnění XVIII. Změny územního plánu. 

Kritéria vyplývající ze SWOT analýzy ÚAP jsou stanovena pro celé území ORP a tudíž jsou obtížně 
aplikovatelná na, z hlediska ORP, drobnou dílčí část území, kde je prioritně řešena pouze dílčí část systému 
silniční dopravy a na něj navazující území na západní části centra města. Vytvořeny jsou podmínky pro odstranění 
závad např.: 

• v urbanistické struktuře ZU1 (nevyužité území, nevhodná funkce v území centra města – lokalizace: 
bývalý lihovar),  vymezena je plocha přestavby 

• v dopravní infrastruktuře ZD2 (vysoká intenzita dopravy, tranzit nákladní dopravy centrem, lokalizace: 
přednádraží, Palackého – dopravní komplikace, zácpy, negativní vliv na okolí) , vymezen je koridor pro 
homogenizaci hlavních dopravních toků s možností realizace nových organizačních opatření. Vymezeny 
jsou plochy přestavby umožňující realizaci autobusových terminálů – pro městskou hromadnou dopravu 
v prostoru před budovou vlakového nádraží, pro dálkovou a regionální dopravu v prostoru navazujícím 
západněji od Pernerova náměstí. 

Nejsou vymezovány nad rámec platné ÚPD nové zastavitelné plochy, které by umožňovaly realizaci nové 
zástavby. Vymezovány jsou plochy přestavby s městotvornými  funkcemi, posilována je funkce zeleně na 
veřejných prostranstvích (především v severní části území přednádraží).  

 

Koncepce řešení XVIII. Změny 

XVIII. změna je zpracována v souladu s územní studií, která byla pořízena jako podklad pro zpracování 
právě XVIII. Změny. Tato studie byla zpracována na základě zadání zpracovaného pořizovatelem, ten posoudil 
možnost jejího využití a poté byla územní studie vložena do evidence územně plánovací činnosti. 

Územní studie, která slouží jako podklad pro XVIII. Změnu plní požadavky Zadání XVIII. Změny ÚPm Pardubice 
stanovené v tomto odstavci, neboť tyto se promítly i do zadání územní studie. 

Text z územní studie “Přednádraží“ : 

„Vyhodnocení splnění zadání studie 

• Návrh územní studie splňuje úkoly vytyčené v zadání územní studie včetně pokynů pro úpravu a doplnění 

• Územní studie je vypracována ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb. o 
územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 

• Vymezení území pro vzorové urbanistické řešení je v souladu se zadáním 

• Územní studie vychází z ideového návrhu „Přednádraží – brána do města“ a formuluje principy jeho 
naplnění“ 
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Vyhodnocení plnění zadání dle kapitoly 3 zadání – Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení 
jejich využití, které je nutno prověřit 

XVIII. Změna nevymezuje v souladu se zadáním nové plochy územních rezerv.  
 
 

Vyhodnocení plnění zadání dle kapitoly 4 zadání – Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo. 

 
XVIII. změna v souvislosti s vymezením možností řešení dopravního systému upravuje vymezení ploch a 

koridorů pro řešení dopravní infrastruktury. Vypuštěny byly plochy veřejně prospěšných staveb v souvislosti 
s vypuštěním dopravního propojení za areálem bývalého lihovaru. Pro  možnost realizace nových organizačních 
opatření je vymezen koridor pro dopravní infrastrukturu (pro případ, že by některé pozemky potřebné pro 
realizaci záměru byly ve vlastnictví jiného subjektu. Dále byly vypuštěny plochy veřejně prospěšné stavby -  
dopravního propojení Palackého sever. Vypuštěny byly i s tímto původním záměrem související navržené plochy 
asanací. 

Nově jsou vymezeny plochy pro veřejně prospěšné stavby – autobusových terminálů a souvisejících 
staveb a opatření 

 
 

Vyhodnocení plnění zadání dle kapitoly 5 zadání – Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude 
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody 
o parcelaci. 

 
XVIII. změna je zpracována v souladu s územní studií, která byla pořízena jako podklad pro XVIII. Změnu 

v souladu s platným územním plánem města Pardubice.  
XVIII. Změna vypouští z řešení územního plánu podmínku pořízení územní studie jako podmínku pro 

rozhodování o změnách v území v místě terminálu A, tj. v prostoru Pernerova náměstí před budovou 
pardubického vlakového nádraží, kde je připravován tento záměr již do realizace.  

XVIII. Změna vymezuje další plochy v prostoru západní části Palackého ulice, kde je nutno zpracovanou 
územní studii, která sloužila jako podklad pro změnu územního plánu, dále rozpracovat, koordinovat případně 
s konkrétními záměry tak, aby mohly být využita v souladu s požadovaným účelem – jako podklad pro 
rozhodování o změnách v území. 

 
 

Vyhodnocení plnění zadání dle kapitoly 6 zadání – Případný požadavek  na zpracování variant řešení 

 
XVIII. Změna je zpracována invariantně. 
 
 

Vyhodnocení plnění zadání dle kapitoly 7 zadání – Požadavky  na uspořádání návrhu územního plánu a na uspořádání 
obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresu a počtu vyhotovení 

 
Textová část XVIII. Změny je zpracována ve vazbě na textovou a tabulkovou část platné ÚDP, tj. právního 

stavu Územního plánu města Pardubice po XVIIa. Změně. 
Textová část odůvodnění XVIII. Změny je zpracována v souladu s  přílohou č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., 

Stavebním zákonem a správním řádem. 
Grafická část XVIII. Změny je zpracována ve vazbě na grafické přílohy platné ÚPD, tj.  právního stavu 

Územního plánu města Pardubice po XVIIa. Změně (výkres základního členění území, hlavní výkres, koordinační 
výkres dopravních systémů, výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací). 

Grafická část odůvodnění je zpracována v rozsahu – koordinační výkres a výkres předpokládaných záborů 
půdního fondu. Výkres širších vztahů zpracován není, dílčí korekce trasy na relativně krátkém úseku komunikace 
v rámci dopravního systému města neovlivňuje širší vztahy v území. 
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Grafické jevy XVIII. Změny jsou ve vektorovém tvaru vymezeny nad digitálními daty poskytnutého 

mapového podkladu, který je umístěn v souřadnicovém systému S-JTSK. 
 

Vyhodnocení plnění zadání dle kapitoly 8 zadání – Požadavky  na vyhodnocení předpokládaných vlivů XVIII. Změny ÚPmP na 
udržitelný rozvoj území 

 
Zadání XVIII. Změny Územního plánu města Pardubice je plněno.  
Krajský úřad Pardubického kraje, ve svém stanovisku jako příslušný  orgán ve smyslu ust. §77a odst.4 

písm. n)  zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění vyloučil významný vliv na vymezené 
ptačí oblasti a na evropsky významné lokality.  Proto nebylo zadáním XVIII. Změny požadováno  zpracování 
Vyhodnocení vlivu XVIII. Změny ÚPM Pardubice na udržitelný rozvoj území.  
 
 
Vyhodnocení spln ění pokyn ů k úpravám po spole čném jednání 
 
1. Dotčené orgány 

Krajská hygienická stanice,U Divadla 828, 530 02 Pardubice 

Ad 1 Do tabulky pro plochu změny XVIII/2P je doplněn text: „z provozu na stávajících silnicích č. I/36 a I/37, stávajících 
železničních tratích č. 031 a 010 a dále z provozu plánovaných dopravních terminálů navržených v prostoru 
"Přednádraží" ( terminál A - městská hromadná doprava a terminál B - dálková a regionální autobusová doprava)“ 

Ad 2 Do tabulky pro plochu změny XVIII/6P je doplněn text: „z provozu na stávající silnici č. I/36 a hlavní místní 
komunikaci (ulice Hlaváčova) a dále z provozu na stávající železniční trati č. 010 a z plánovaných  dopravních 
terminálů navržených v prostoru "Přednádraží" (terminál A - městská hromadná doprava a terminál B - dálková a 
regionální autobusová doprava)“ 

Ad 3 Do tabulky pro plochu změny XVIII/9P je doplněn text: „z provozu na stávající silnici č. I/36 a hlavní místní 
komunikaci (ulice Kpt. Bartoše)“ 

Ad4 Do tabulky pro plochu změny XVIII/11P je doplněn text: „z provozu na stávající silnici I/36“ 

Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

 Celá textová část byla prověřena a název MÚK  (křižovatka) U Trojice je nahrazen textem MÚK Palackého 

Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, Teplého 1899, 530 02 Pardubice 

 Do textové části odůvodnění je doplněna část popisující související limity využití území a informace o objektech 
důležitých pro obranu státu včetně jejich ochranných pásem. 

 

2. Připomínky 

Ing. Miroslav Trejdl, Boháčova 1721, 530 03 Pardubice 

 Plocha změny XVIII/7P je rozšířena o plochu XVIII/b vymezenou v návrhu XVIII. Změny pro společné jednání jako 
stabilizovaná plocha krajinné zeleně – celkový rozsah plochy změny nyní činí 1,4554 ha. 

Ing. Helena Dvořáčková, určená zastupitelka 

 Plocha změny XVIII/7P je rozšířena o plochu XVIII/b vymezenou v návrhu XVIII. Změny pro společné jednání jako 
stabilizovaná plocha krajinné zeleně – celkový rozsah plochy změny nyní činí 1,4554 ha. Ostatní plochy v místech 
vypuštěné trasy silnice II. třídy jsou vymezeny v souladu s územní studií. 

Vodovody a kanalizace a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice 

 Nadpis s rámečku na str. 9 byl opraven, na místo XIX. Změna je uvedeno XVIII. Změna 

 

Připomínky pořizovatele 

 Nadpis s rámečku na str. 9 byl opraven, na místo XIX. Změna je uvedeno XVIII. Změna 

 Je ponechána podmínka zpracování územní studie pro plochy XVIII/2P a XVIII/3P.  Do textové části odůvodnění je 
doplněn text: „Stávající územní studie – „Územní studie Přednádraží“, která je podkladem pro XVIII. Změnu ÚPm 
Pardubice, bude po vydání XIII. Změny ÚPm Pardubice zaregistrována jako územní studie, která je podmínkou pro 
rozhodování o změnách v území.“ 
 

Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
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h) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 
43 odst. 1 stavebního zákona), s od ůvodn ěním pot řeby jejich vymezení 

 
 XVIII. Změna Územního plánu města Pardubice žádné plochy nadmístního významu, které nejsou řešeny 
v ZÚR Pk nevymezuje. 
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
 
 
i) Komplexní zd ůvodn ění přijatého řešení včetně vybrané varianty 
  
 Řešení XVIII. Změny ÚPm Pardubice navazuje na (právní) stav územního plánu, který je platný před 
zpracováním této změny. Navazuje na stanovené koncepce, na stanovené zásady rozvoje a uspořádání 
jednotlivých funkčních složek v řešeném území, vychází ze stanovených podmínek využití jednotlivých typů ploch 
s rozdílným způsobem využití.  
 Protože XVIII. Změna navazuje na územně plánovací dokumentaci, která byla zpracována ještě před 
novelou stavebního zákona (zák. 183/2006 Sb.), jsou při zpracování této dokumentace používány (vyjadřovací) 
prostředky, které z dnešního pohledu aktuální legislativy nejsou zcela standardní. Z důvodu kontinuity je ale 
nutno navázat na platnou dokumentaci. 
 
 XVIII. Změna je zpracována na základě schváleného zadání, které mj. ukládá respektování územní studie 
„Přednádraží“, která byla zpracována jako podklad pro tuto změnu Územního plánu města Pardubice. Tato studie 
byla zpracována na základě zadání územní studie (28.8.2015), odevzdána objednali a posouzena pořizovatelem, 
který zajistil její vložení do evidence územně plánovací činnosti (2.6.2016).  
 Zpracovatel této územní studie je firma Med Pavlík architekti, autoři návrhu jsou: 

• Ing. arch. Tomáš Med, Ph.D. 

• Ing. arch. Lukáš Pavlík 

• Ing. Jindřich Kmoníček 
 
Text z územní studie „Přednádraží“: 
 
„Hlavní cíle řešení územní studie 
Důvody pro pořízení studie 
…. Účelem aktualizované územní studie „Přednádraží“ je vytvoření územně plánovacího podkladu pro změnu 
územně plánovací dokumentace , který má prověřit, posoudit a navrhnout funkční využití a komplexní řešení 
území a veřejné infrastruktury v souladu s dosavadním vývojem, charakterem území a širšími souvislostmi, včetně 
území „za tratí“ směr sídliště Dukla jako prostoru pro umístění dalšího nástupního terminálu vlakové dopravy. 
Nová koncepce území má za úkol vytvořit kvalitní podmínky pro vznik nového reprezentativního centra Pardubic 
ve spojení s multimodálním uzlem osobní dopravy. 
Územní studie také reviduje komunikační systém města v dané lokalitě v nezbytných návaznostech…. 
 
Řešení územní studie 
Koncepce dopravy“ 
 

(PZN. text popisující širší vztahy je použit do kapitoly c) textové části odůvodnění XVIII. Změny ÚPmP) 
 
„Doprava ve městě 
 
Základní idea koncepce „Brány do města“: 
 
Důsledné oddělení dopravního významu a odpovídajícího stavebního uspořádání  mimoúrovňových křižovatek na 
komunikaci I/37 s preferencí mimoúrovňových křížení na tangentách. Napojení multimodálního logistického centra na 
dopravní infrastrukturu samostatnou novou komunikací mimo přímý kontakt s MUK Palackého 
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Tangenty 

• tangenciální dopravní systém je primárním návrhovým prvkem základního komunikačního systému (ZAKOS) města 
Pardubic 

• je tvořen 4 tangentami, které mají odlehčit komunikacím na území města a mají umožnit: 
- efektivní převedení tranzitu a vnější zdrojové a cílové dopravy po kapacitních  komunikacích mimo kontakt s 
centrem města 

 - postupné zavedení zón s dopravní regulací v širším rozsahu centrální části města 
 - dát větší prostor pro preferenci hromadné dopravy 
 - zkvalitnit pohyb cyklistů po městských ulicích 
 - snížit hlukovou zátěž z dopravy 

� SVT – spojnice Trnová/Fáblovka/Cihelna/most přes Labe/Dubina jakožto přeložka silnice I/36, investor ŘSD ČR, 
správa Pce, na SZ navazuje na průtah Semtínem a obchvat Bohdanče, na SV navazuje na průtah sídlištěm Dubina a 
obchvat Sezemic 

� JZT – spojnice Staré Čívice/jižně od letiště Pce/MUK Dražkovice jakožto přeložka silnice I/2, investor ŘSD ČR, správa 
Pce, na Z navazuje na silnici od Přelouče, na V je zapojena 4. ramenem do MUK Dražkovice s I/37 

� JVT – spojnice MUK Dražkovice/souběh s Medlešickou přeložkou ČD/zapojení do stávající II/355/Černá za Bory 
jakožto pokračování přeložky silnice I/2, investor ŘSD ČR, správa Pce,  na Z napojena 3. ramenem do MUK 
Dražkovice s I/37, na SV rekonstrukce v trase stávající komunikace s napojením do obchvatu Sezemic 

� ZT – nový námět na propojení výrobních, průmyslových, skladových a logistických ploch a přístavu se silnicemi I/36 
na severu a I/2 na jihu mimo kontakt s MUK Palackého 

� nová trasa by nahradila stávající trasu vedenou z obchvatu Bohdanče oblastí přístavu s přímým napojením do MUK 
Palackého 

� tím se eliminuje riziko indukce nežádoucí dopravy do prostoru Přednádraží 
 
Křižovatky dle významu 
 

• ZAKOS města navrhuje 2 nejvýznamnější MUK na trase silnice I/37 v poloze křížení s tangentami, tyto křižovatky by 
do budoucna měly mít maximální stavební vybavenost a vysokou propustnost 

• MUK Trnová – křižovatka I/37 s I/36 na severní tangentě 

• MUK Dražkovice – křižovatka I/37 s I/2 na jižní tangentě 

• křižovatky, napojující městské části na I/37 mají navržené přiměřené stavební uspořádání a vybavenost, aby 
neindukovaly zbytnou dopravu do vnitřních částí města 

• MUK Rosice – napojení Rosic a Polabin 

• MUK Palackého – napojení přednádraží a centra 

• MUK Závodiště – napojení Svítkova a Dukly 
 
Napojení multimodálního logistického centra 
 

• navrhujeme dotáhnout koncepci tangenciálního ZAKOS města o trasu ZT s napojením na I/36 sever a na I/2 jih 

• navrhujeme nenapojovat MLC přímo do MUK Palackého 

• zjednodušuje se tím její stavební uspořádání na 3-ramennou křižovatku s hlavní zásadou zkapacitnění I/37 v úseku 
Závodiště/Palackého 

• uspořádání této křižovatky je limitováno trasami železnic 

• jakákoliv varianta připojení 4. křižovatkového ramene z oblasti přístavu s nutností západním směrem křížit obě trasy 
železnic je nevhodná a neúměrně prodražuje investici do přestavby MUK Palackého 

• připojení dalšího ramene do MUK Palackého by znamenalo rozsáhlou přestavbu právě realizovaného díla 

• jakákoliv varianta připojení 5. křižovatkového ramene z centra komplikuje kapacitu MUK Palackého a znamenala by 
přestavbu realizované křižovatky 

 
Sběrné komunikace  
 

• na území města jsou vedeny v trasách původních průtahů silnic I. tříd 
 - sever – jih: II/324 Hradecká/17. listopadu/Jana Palacha/Chrudimská + ulice Poděbradská 
 - západ – východ: II/322 Pražská/Teplého/Palackého/rychlodráha/Dašická 

• a dále ulicemi Poděbradská, Generála Svobody, Bělehradská, Na Drážce, nová spojka Foxcon/Dašická 
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Dopravní zklidnění 
 

• realizací ZAKOS v podobě tangent, dodržením principu významu a uspořádání křižovatek na I/37 a vymezením 
rozsahu sběrných komunikací budou vytvořeny podmínky pro ochranu města před zbytnou dopravou 

• rozvoj MHD ve smyslu návrhu preferovaných jízdních pruhů a vybavení křižovatek by měl eliminovat nárůst vnitřních 
dopravních cest 

• ucelené oblasti budou navrženy jako zóny s regulací dopravy 
 
Koncepce cyklistické dopravy 
 

• v oblasti řešeného území vede nejdůležitější trasa ve spojení nadjezd Paramo-centrum 

• na ní je napojena trasa ulicí Kpt. Bartoše ve směru z Polabin 

• výhledově bude propojeno Přednádraží přes sídliště Závodu Míru na lávku Poseidon přes řeku Labe 
 
Doprava v řešeném území 
 
Základní idea koncepce „Brány do města“: 
 
Palackého ulici navrhujeme jako významnou městskou třídu v homogenním šířkovém uspořádání s koordinovaným tahem 
světelně řízených křižovatek v úseku OK Lidl – křižovatka kpt. Bartoše – křižovatka terminál – křižovatka U Marka s 
výhledovým dokončením této koncepce až po křižovatku u Veselky. Komunikační skelet je navržen s ohledem na 
městotvornou funkci a rozvoj blokové formy zástavby od křižovatky U Marka západním směrem. 
 
Doprava v pohybu 
 
Dopravní napojení na nadřazený dopravní systém 
 

• území Přednádraží, území bývalého lihovaru, území stávajícího autobusového nádraží a přestavbové území mezi 
ulicemi Palackého a Kpt. Bartoše primárně dopravně napojujeme na MUK Palackého v trase stávající Palackého 
třídy 

• v prostoru Přednádraží vytváříme podmínky pro preferenci provozu hromadné dopravy v návaznosti na realizaci 
vyhrazeného pruhu MHD v úseku MUK Závodiště – MUK Palackého 

• ulice Palackého je napojena do stávající okružní křižovatky u OC Lidl jako městská třída 
 
Návrh změny dopravního skeletu v řešeném území 
 

• původně uvažovaná přeložka za lihovarem je posledním pozůstatkem dopravní koncepce překonaných Upm Pce 
(„autodráhový systém“), kdy touto stopou byla zamýšlena přeložka a zkapacitnění průtahu komunikace I/36 přes 
město 

• předmětné území bylo územně hájeno pro přeložky železničních tratí – rosická přeložka + medlešická přeložka 

• současné územně plánovací přístupy preferují územní ochranu a pokud možno realizaci tangenciálního dopravního 
systému s ochranou vnitřního města od zbytné dopravy a podporují rozvoj MHD  

• nenavrhujeme doplňovat nové dopravní trasy, přímo napojované do MUK Palackého ani uspořádání vlastní MUK 
Palackého, aby do tohoto prostoru nebyla přiváděna zbytná individuální doprava 

• nenavrhujeme žádnou další komunikaci napojenou přímo do MUK Palackého v návaznosti na koncepci dopravy ve 
městě, popsanou v předešlých kapitolách  

• novostavba komunikace v úseku MUK Palackého – křižovatka kpt. Bartoše – křižovatka U Marka (v platném Úpm 
Pce tzv. Propojka za lihovarem) se v tomto návrhu vypouští a nahrazuje zkapacitněnou Palackého třídou ve stávající 
stopě 

• tento návrh je v souladu s novým Upm Pce (v projednání) 

• novostavba další navazující komunikace v úseku křižovatka s propojkou za lihovarem – území Pivovaru – území 
Prokopky – křižovatka s ulicí K Polabinám se v tomto návrhu vypouští a nahrazuje rozvojem stávající komunikační 
sítě 

• dopravní napojení rozvojových ploch v tomto území jE navrženo rozvojem systému místních komunikací, 
navazujících na Palackého třídu a další ulice v souladu s blokovým uspořádáním území 
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Uspořádání Palackého třídy 
 

• je navržena jako významná městská třída, která je důležitou urbanistickou osou města ve spojení vstup do 
města/Přednádraží/Veselka/Třída Míru/Pernštýnské náměstí 

• jedná se o jednu z nejdůležitějších městských tříd, která má potenciál spojit ve svém profilu kvalitní převedení 
dopravy motorové, hromadné, cyklistické i pěší 

• navrhujeme důsledně nedělené 4-pruhové uspořádání komunikace v celém úseku od OK Lidl po křižovatku U Marka 
s pravidelnými vzdálenostmi křižovatek 

• je navrženo uspořádání bez středního dělícího pruhu s maximálním využitím stávajících prostorových možností 
komunikace I/36 

• úsek OK Lidl – křižovatka Kpt. Bartoše: rozšíření na 5 pruhů 

• směrem z centra 2 jízdní pruhy 

• do krajních pruhů situovány doplněné zastávky MHD u OC Albert 

• střední pruh slouží pro prostřídaná levá odbočení 

• úsek Kpt. Bartoše – Terminál: 4 jp v souladu s PD na 1. etapu Přednádraží 

• úsek Terminál – U Marka: celkem 5 jp s upraveným řazením do křižovatek 
 
Uspořádání křižovatek na Palackého třídě 
 

• součástí základní koncepce předloženého návrhu je 6 křižovatek na Palackého třídě 

• počínaje ulicí Kpt. Bartoše křižovatky budou řízeny světelnou signalizací ve vzájemné koordinaci 

• křižovatka K1: Lidl – okružní, respektujeme uspořádání dle PD na přestavbu MUK Palackého včetně direktivního 
pruhu ve směru z centra, který plynule navazuje na šířkové uspořádání Palackého třídy popsané v předchozí kapitole 

• křižovatka K2: OC Albert – 3-ramenná, neřízená, nové rameno napojující plochu pro služby motoristům + terminál 
dálkové a regionální dopravy BUS včetně alternativní odstavné plochy, rameno k celnici přes chodníkový přejezd 

• křižovatka K3: napojení terminálu a služeb motoristům na jižní straně + napojení OC Albert na severní straně pouze 
pomocí pravých odbočení (vjezd + výjezd na Palackého) s vložením fyzického dělícího ostrůvku do profilu Palackého 
pro bezpečné dělené přecházení (v místě stávajícího přechodu k OC Albert) 

• křižovatka K4: Kpt. Bartoše + západní vjezd do terminálu A – 4-ramenná, řízená SSZ, nové rameno napojující 
terminál hromadné dopravy, nejdůležitější křižovatka – dopravní srdce terminálu A + terminálu B  

• křižovatka K5: Terminál (u pošty) - 4-ramenná, řízená SSZ, nová ramena napojující terminál hromadné dopravy na 
východní straně a výjezd od ČSPHM (výhledově přestavbové území lihovaru) s možností napojení tohoto území do 
řízené křižovatky 

• křižovatka K6: U Marka – 4-ramenná, řízená SSZ, napojení rychlodráhy a přestavbového území stávajícího 
autobusového nádraží a ČSPHM 

• křižovatka K7: Pivovar – stavební úpravy a vyřešení všech složek dopravy + případně SSZ v rámci detailního návrhu 
uspořádání Palackého třídy v úseku U Marka - Veselka 

• křižovatka K8: Prokopka - dtto 

• křižovatka K9: K Polabinám - dtto 

• křižovatka K10: Veselka - dtto 
 
Uspořádání dalších křižovatek v řešeném území 
 

• křižovatka K11: Kpt. Bartoše/napojení HM Albert (nadzemní + podzemní parking) a přestavbového území lihovaru 
jsou navrženy k řízení SSZ v koordinaci s křižovatkou Palackého/Kpt. Bartoše  

• křižovatka K12: rychlodráha/přestavbové území pošty – doplnění řadícího pruhu na rychlodráze ve směru od 
křižovatky U Marka + SSZ v koordinaci s křižovatkou U Marka 

 
Dopravní napojení terminálu A (městská hromadná doprava – červené autobusy) 
 

• jsou navrženy 2 dopravně napojovací body na Palackého třídu formou řízených křižovatek  

• jejich poloha umožňuje maximální a efektivní využití obdélníkového půdorysu plochy Přednádraží: 
◦ K4 – Kpt. Bartoše, průsečná 4-ramenná, řízená SSZ, nutné stavební úpravy, maximální vybavenost řadícími 

pruhy na všech ramenech, zároveň napojení veřejného parkoviště  K+R a  napojení terminálu B 
◦ K5 – Terminál (u pošty), průsečná 4-ramenná, řízená SSZ, zároveň napojení výjezdu z  ČSPHM a dopravní 

obsluhy stávající plochy uvnitř bývalého lihovaru v poloze možného budoucího napojení přestavbové plochy 
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◦ její součástí je zrušení stávajícího výjezdu z ČSPHM a jeho posunutí vstřícně proti rameni z terminálu současně s 
přemístěním pěšího přechodu na trase mezi terminálem BUS a vlakovým nádražím do křižovatky řízené SSZ v 
souladu s PD na 1.etapu Přednádraží 

 
Dopravní napojení terminálu B (dálková a regionální autobusová doprava – modré autobusy) 
 

• navrhujeme 2 dopravně napojovací body na Palackého třídu 

• jejich poloha umožňuje maximální a efektivní využití obdélníkového půdorysu plochy terminálu B 

− K2 – současně s napojením služeb pro motoristy a případně odstavné plochy autobusů 

− K3 – proti napojení OC Albert, umožňuje pravé odbočení a pravé připojení na Palackého třídu s návazností na 
pěší přechod a nově situované zastávky MHD 

− K4 –Kpt. Bartoše, průsečná 4-ramenná, řízená SSZ, nutné stavební úpravy, maximální vybavenost řadícími pruhy 
na všech ramenech, zároveň napojení veřejného parkoviště K+R a napojení terminálu A 

 
Principy regulace dopravy 
 

• primární ideou návrhu dopravního systému města je odlehčit MUK Palackého a nevytvářet riziko indukce dopravy 
směrem do Palackého třídy a do rychlodráhy 

• tento princip je použit ve zpracovaném návrhu nového ÚPmP 

• proto je MUK Palackého navržena a realizována jako 3-ramenná křižovatka s napojením jediné komunikace na 
regionální dopravní tah – městské třídy Palackého na I/37 

• zásadou je do území Přednádraží neindukovat další dopravu a po realizaci tangent z tohoto území vyloučit tranzit a 
část vnější zdrojové a cílové dopravy 

• po realizaci tangent dojde ke zlepšení celkové dopravní situace v prostoru Přednádraží 

• regulace IAD je podmínkou pro zavedení systému preference MHD“ 
 
Kapacitní posouzení, intenzity dopravy (PZN - viz text územní studie) 
 
„Hromadná doprava  
 
Základní idea koncepce dopravy Brány do města“: 
 
Prostor Přednádraží v maximální míře věnovat přestupnímu terminálu městské hromadné dopravy a nezatěžovat jej 
zbytnou individuální automobilovou dopravou. Terminál dálkové a regionální autobusové dopravy situovat západním 
směrem do ploch mezi Palackého třídu a koridor železniční trati a zajistit tak cílovou podobu multimodálního uzlu veřejné 
dopravy v Pardubicích s minimalizací docházkových vzdáleností na přestupech ČD/BUS/MHD/cyklo. 
 
Autobusová doprava MHD – terminál A 
 

• veškeré požadavky provozovatele DpmP na způsob organizace provozu v ploše terminálu, kapacitu výstupních, 
nástupních, průběžných a odstavných stání, včetně koncepce návrhu trakce, informačního systému, objektu zázemí 
pro řidiče a preference MHD na výjezdu z terminálu směr centrum města byly s provozovatelem konzultovány a 
požadavky byly v návrhu splněny 

• křížení pěších přes terminál je navrženo ve 3 polohách: 
◦ centrální trasa situovaná na osu vstupu do objektu nádražní haly ve formě chodníku v úrovni pěších ploch s 

přejezdnou rampou pro autobusy, materiálově odlišené 
◦ západní a východní okraj terminálu ve formě vstupu do vozovky v úrovni nivelety pojížděných ploch materiálově 

odlišené 

• výjezd směr centrum formou preferovaného BUS pruhu až do řadícího pruhu SSZ K6 U Marka  

• v rámci K5 je navržen řízený pěší přechod přes Palackého propojující odpočinkové plochy na náměstí J. Pernera s 
plochou městského parteru a zeleně navazující na další plochy zeleně s vazbou na stezky podél Labe 

 
 
Autobusová doprava DÁLKOVÁ + REGIO – terminál B 
 

• plocha pro terminál B je navržena do pásu území mezi Palackého třídu a koridor železnice 
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• jsou navržena 2 dopravní napojení na Palackého třídu 

• východní napojení přes SSZ K 4 -  kpt. Bartoše - dopravní srdce terminálů v souvislosti s terminálem A 

• západní napojení v rámci redukovaného napojení proti OC Albert případně v rámci K2 proti napojení parkoviště 
objektu celnice 

• západně od terminálu B je navržena plocha pro služby motoristům 

• doporučujeme tuto plochu územně hájit pro situování odstavné plochy k terminálu B s minimalizací dojezdových 
vzdáleností k nástupištím a odstranění manipulačních jízd 

• navrhujeme provoz autobusů v úrovni parteru a novou výpravní budova v návaznosti na Z část objektu nádraží 

• součástí tohoto objektu jsou kapacity pro statickou dopravu 

• tyto kapacity zvyšují možnosti pro parkování K+R navržené v první etapě na terén vstřícně proti křižovatkovému 
rameni K4 

 
Návaznost na depo DpmP 
 

• PD na zkapacitnění úseku I/37 Závodiště/Palackého obsahuje samostatný pruh pro MHD 

• navrhujeme tento pruh s preferencí MHD prodloužit z nadjezdu Paramo do prostoru Přednádraží 

• v rámci OK Lidl by mohl být převeden direktivní větví mimo průplet na prstenci OK 

• přímo do tohoto pruhu lze pak napojit vjezd a výjezd z terminálu B, případně odstavné plochy a dále samostatné 
pravé odbočení do SSZ K4 – vjezd do terminálů A+B 

• odstavná plocha terminálu B je navržena variantně, viz samostatné situační výkresy 
  
Preference MHD 
 

• je navržen samostatný BUS pruh Závodiště/Paramo 

• doporučujeme prověřit protažení BUS pruhu v úseku Lidl/terminál A + B 

• je navržen samostatný BUS pruh z terminálu směr centrum do křižovatky U Marka 

• doporučujeme prověřit preferenci MHD i v opačném směru z centra do Přednádraží v rámci návrhu podrobného 
uspořádání Palackého třídy 

• v návrhu jsou situovány dvojice zastávek pro oba směry na Palackého třídě proti OC Albert a na ulici Kpt. Bartoše 
proti OC Albert 

 
Doprava v klidu 
 
Základní idea koncepce dopravy Brány do města“: 

 
Prostor terminálu A vymezit pro efektivní provoz městské hromadné dopravy se zajištěním komfortu a bezpečnosti 
cestujících a nekombinovat jej s individuální dopravou, významné kapacity pro statickou dopravu diverzifikovat a 
dopravně napojit na Palackého třídu, ulici Kpt. Bartoše a rychlodráhu. 

 
Přednádraží sever 

 

• v řešeném území je ve stávajícím stavu kapacitní parkování na terénu a pod objektem HM Albert 

• v návrhu počítáme s rozmístěním parkovacích kapacit do objektů v území u křižovatky K4 Palackého/Bartoše 

• jedná se o polyfunkční objekt výpravní budovy a patrového parkování v rámci terminálu B 

• další významnou kapacitu bude pokrývat objekt v rámci přestavbového území po lihovaru 

• další parkovací kapacita je navržena jako součást dostavby nároží v JZ kvadrantu křižovatky Palackého/rychlodráha 

• všechny nově navrhované objekty v rámci řešeného území budou mít pokrytou potřebu odstavných a parkovacích 
stání pod objekty a částečně na terénu 

• v rámci návrhu terminálu A je navržena parkovací plocha K+R   

• toto parkoviště je situováno v JZ rohu Pernerova náměstí, jeho kapacitu lze navýšit v rámci návrhu terminálu B, na 
Palackého třídu napojeno v rámci SSZ K4 

• v rámci terminálu A je navrženo vyhrazené parkoviště v JV rohu Pernerova náměstí  

• tato parkovací plocha je vymezená částečně pro vozidla taxislužby, pro zásobování nádražní haly a pro klienty ČD, 
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na Palackého třídu je napojeno v rámci SSZ K5 chodníkovým přejezdem 

• v prostoru Přednádraží – jih navrhujeme parkovací plochu s významnou kapacitou 

• předpokládá se kombinace povrchového parkoviště a parkovacího objektu s odhadovanou kapacitou v rozmezí cca 
600-1000 stání 

 
Cyklistická doprava  
 
Koncepce cyklistické dopravy 
 

• v oblasti řešeného území jsou nejdůležitější tyto trasy: 

• polabská cyklotrasa č.2 je vedena od Kunětické hory po pravém břehu řeky Labe a řešeným územím prochází až 
k rosickému mostu  

• stezka v profilu ulice Palackého je vedena jako samostatná odděleně od motorové dopravy a od pěších v celém 
úseku od MUK Palackého, územím terminálů přes křižovatky K1-K2-K3-K4-K5-K6 až k Veselce 

• stezka podél 4-pruhu komunikace I/37 v úseku Závodiště/Palackého je navržena jako samostatná s bezkolizním 
propojením v prostoru MUK Závodiště, tento úsek bude propojen s úsekem v Přednádraží v rámci návrhu stavby 
terminálu B 

• ponecháváme samostatnou trasu cyklostezky v ulici Kpt. Bartoše směrem do Polabin 

• napojení lokality Svítkov a lokality Trojice je navrženo dvěma samostatnými cyklopodjezdy  

• je navrženo kryté odstavení jízdních kol v rámci terminálu A, venkovní stojany jsou v návrhu situovány souběžně 
s hranou navrženého parkoviště před správní budovou ČD 

• zároveň je do této plochy navržena cyklověž  

• s umístěním kapacity pro kryté odstavení jízdních kol je uvažováno rovněž v rámci terminálu B 
 

Pěší trasy 
 
Vazba MMUVD – centrum 
 

• je navrženo bezpečné vedení pěších Palackého třídou přes řízené křižovatky K4+K5+K6 

• v prostoru K5 jsou pěší převedeni přes jednosměrný jednopruhový výjezd BUSů z terminálu do volného pohybu 
v ploše Pernerova náměstí 

• tento úsek je součástí významného pěšího spojení Nám. J. Pernera – přestavbové území stávajícího AN – stezky 
podél Labe 

• další významné spojení Palackého třídy se stezkami podél Labe je vedeno přes lokalitu Prokopka směrem na lávku 
Poseidon 

 
Vazba MMUVD – Přednádraží jih 
 

• z hlediska širších vztahů návrh uvažuje se 2 variantami pěšího propojení z Náměstí J. Pernera směrem na Duklu 

• první možnost je prodloužení stávajícího podchodu pod kolejištěm železničního nádraží do prostoru Přednádraží jih 

• druhá možnost je lávka přes kolejiště se zapojením do objektu výpravní budovy terminálu B 

• provoz pěších na ploše terminálů je navržen výhradně v úrovni parteru 

• důležitým návrhovým prvkem je posílení šířkových parametrů spojení mezi terminály A+B 
 

Vazba Přednádraží sever - Polabiny 
 

• křížení s Palackého třídou je navrženo výhradně v rámci křižovatek  

• v úseku K1-K3 neřízené dělené přechody 

• v úseku K4-K6 řízených SSZ 
 
 
 
Návrh urbanistické koncepce 
Zachování hodnotných prvků v území 
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• návrh potvrzuje náměstí Jana Pernera jako výrazný veřejný prostor na významné městské ose začínající renesančním 
pernštýnským náměstím, pokračujícím přes Třídu Míru jako centrální pěší zóny navazující do moderní pulsující 
městské třídy Palackého 

• dominantou náměstí Jana Pernera je památkově chráněná funkcionalistická budova hlavního vlakového nádraží 
s výškovou dominantou hotelu, jež je ukončením pohledové osy procházející Palackého třídou 

• zachování a doplnění liniové zeleně doprovázející Palackého třídu jako městskou osu 

• zachování architektonické diversity a identity města – nejen industriální stopy vývoje 

• respektování terénního reliéfu a vzrostlé zeleně v prostoru za lihovarem 

Urbanistická kompozice  

• navrhujeme náměstí Jana Pernera jako celistvý prostor obdélné půdorysné stopy, do něhož městská osa Palackého 
třídy vstupuje v severovýchodním rohu a vystupuje z něj v severozápadním rohu, aby pokračovala ve změněném 
směru až k nově zkomponovanému zakončení MÚK Palackého 

• v místě MÚK Palackého navrhujeme novou výškovou dominantu doplňující vstup do centra města a symbolizující 
město pro projíždějící po regionální automobilové aglomerační ose I/37 a železničním koridoru 010 

• navrhujeme náměstí Jana Pernera jako součást celkového řešení, kde tvoří (přednádraží sever“, jež je součástí 
centrální městské třídy a je přestupním terminálem hromadné dopravy, tento prostor je doplněn o „přednádraží jih“, 
s nímž je spojen podchodem pod nástupišti a železničním koridorem či lávkou 

• „přednádraží jih“ slouží pro přístup cestujících z jižní části města, odjezdy autobusů hromadné dopravy k veřejnému 
mezinárodnímu letišti Pardubice a k vybudování potřebných parkovacích kapacit 

• Navrhujeme zpevnění uliční čáry městské osy Palackého třídy na území lihovaru pomocí polouzavřených bloků 
navazujících na kvalitní urbanistické řešení z padesátých let minulého století. Na území v okolí OK Lidl doplněním 
stávající struktury 

• Navrhujeme dokončení pěší osy paralelně probíhající podél městské osy z náměstí Republiky a procházející 
vnitrobloky na Masarykovo náměstí, odkud navrhujeme pokračování přes budoucí centrum přestavbového území po 
továrně Prokop podél hlavního průčelí pivovaru až do centra  přestavbového území lihovaru 

• Navrhujeme přímé napojení kvalitní městské zeleně na okraji sídliště Závodu míru na náměstí Jana Pernera a tím 
těsnější pěší propojení s řekou Labe 

Funkční a prostorové řešení 

• náměstí Jana Pernera navrhujeme jako přehledný lineárně uspořádaný prostor přestupního terminálu hromadné 
dopravy 

• náměstí je členěno do zón s jasně strukturovaným režimem užívání (terminál, parkoviště P+R, stanoviště TAXI, 
odkládání jízdních kol, …) 

• plocha pro terminál B (dálkové a regio busy) je navržena do pásu území mezi Palackého třídu a koridor železnice u 
západní hrany náměstí Jana Pernera 

• terminál B je navržen na úrovni terénu s výpravní budovou a odstavnými stáními v nadzemních podlažích 

• objekt terminálu B vytváří urbanistické uzavření západní strany náměstí Jana Pernera 

• na území stávající pošty a navazujících ploch je řešeno blokovou strukturou polyfunkčních objektů umožňujících 
prostupnost ve východo-západním směru   

• na prostor náměstí Jana Pernera navazuje parkově upravený městský prostor postupně přecházející v zelený pás 
navázaný na řeku Labe, sloužící pro rekreaci cestujících například při čekání na přestup, v tomto prostoru se mohou 
uplatnit původní části objektu lihovaru zakomponované do nové výstavby 

• zbylé území lihovaru je určeno ke kompaktní městské zástavbě s pestrou funkční náplní, podél Palackého třídy 
navrhujeme komerční objekt s podzemním parkovištěm a s obchody v parteru, severní část podél městské zeleně 
umožňuje funkci bydlení 

• na území stávajícího autobusového nádraží a v prostoru k Palackého třídě navrhujme polouzavřené obytné bloky 

• území v okolí OK Lidl je tvořeno smíšenou městskou funkcí, dominantou lokality je novostavba výškové budovy 
ukončující městskou osu Palackého třídy obklopenou městským parterem jasně signalizujícím přítomnost města 

 
Uspořádání zeleně 
 



52 
XVIII. Změna ÚPm Pardubice,   etapa:  Zm ěna pro vydání – p říloha  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ                  říjen 2017 

• zachováváme a navrhujeme doplnění liniové zeleně podél Palackého třídy 

• navrhujeme rekreační zeleň uvnitř navržených vnitrobloků 

• navrhujeme městskou parkovou zeleň v návaznosti na stávající zeleň za lihovarem“ 
 

 

Popis a charakteristika jednotlivých úprav (změn) v územním plánu: 

1. úpravy textové části územního plánu jsou popsány v textové „výrokové“ části XVIII. Změny ÚPm Pardubice. 
V jednotlivých fázích projednání XVIII. Změny jsou pro přehlednost názorně úpravy textové části dokumentovány 
v příloze odůvodnění – Textová část s vyznačením změn 

2. úpravy grafické části územního plánu: 

a) výkres základního členění území: 

• aktualizována je hranice zastavěného území v rozsahu území řešeného platným ÚPm Pardubice: 

o k.ú. Opočínek 

 
o k.ú. Rosice nad Labem 

 
o k.ú. Pardubice 

 
o k.ú. Pardubice 
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o k.ú. Studánka 

 
o k.ú. Staročernsko 

 

o k.ú. Pardubice 

 

 

• z řešení územního plánu jsou vypuštěny plochy změn: VI/6/1, 9/p, X/175, VI/8/4, VI/8/1z, VI/8/2z, 
VI/6/1u, VI/6/1ku, VI/8/1k, VI/8/1, VI/8/2, VI/8/a, VI/8/b, VI/9/3z, část VI/9/2k, VI/9/1k, VI/9/1 

• z řešení územního plánu je vypuštěna plocha územní rezervy R1 

• vymezeny jsou nové plochy přestavby nahrazující plochy změn vypuštěné z řešení a vymezené na 
plochách stabilizovaných dotčených řešením územní studie „Přednádraží“. Vymezené  jsou  s ohledem na 
řešení tohoto územně plánovacího podkladu 

• z řešení územního plánu je vypuštěno v prostoru přednádraží vymezení území, ve kterém je zpracování 
územní studie a její vložení do evidence územně plánovací činnosti podmínkou pro rozhodování v území 

• vymezeny jsou plochy, ve kterých je zpracování územní studie a její vložení do evidence územně 
plánovací činnosti podmínkou pro rozhodování v území 

 

b) hlavní výkres: 

• aktualizována je hranice zastavěného území v rozsahu území řešeného platným ÚPm Pardubice 

• z řešení územního plánu jsou vypuštěny plochy změn: VI/6/1, 9/p, X/175, VI/8/4, VI/8/1z, VI/8/2z, 
VI/6/1u, VI/6/1ku, VI/8/1k, VI/8/1, VI/8/2, VI/8/a, VI/8/b, VI/9/3z, část VI/9/2k, VI/9/1k, VI/9/1 

• z řešení územního plánu je vypuštěna plocha územní rezervy R1 
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• vymezeny jsou nové plochy přestavby nahrazující plochy změn vypuštěné z řešení a vymezené na 
plochách stabilizovaných dotčených řešením územní studie „Přednádraží“. Vymezené  a funkčně 
vyjádřeně (zařazené do ploch s rozdílným způsobem využití) jsou  s ohledem na řešení tohoto územně 
plánovacího podkladu: 

 

o XVIII/1P 

 

Plocha přestavby je vymezena jako plocha s rozdílným způsobem využití - systém silniční dopravy. 
Vymezena je pro možnost úprav na stávající dopravní síti v rámci stávajících uličních prostorů. 
Řešení nahrazuje vypuštěnou přeložku silnice II. třídy za areálem bývalého lihovaru. 

o XVIII/2P 

 

Plocha přestavby je vymezena jako plocha s rozdílným způsobem využití – občanská vybavenost 
vyšší OV. Vymezena je pro možnost dotvoření a dokomponování zakončení Palackého třídy u MÚK 
U Trojice (Palackého). XVIII. Změna ÚPm stanovuje pro tuto plochu podmínku územní studie, jejíž 
zpracování a vložení do evidence územně plánovací činnosti je podmínkou pro rozhodování a 
změnách v území. Tato územní studie naváže na řešení územní studie, která byla podkladem pro 
XVIII. Změnu územního plánu a její zásady dále rozpracuje. Především upřesní s ohledem na 
podmínky v kontaktní území a případně známé záměry v lokalitě, které posoudí, podmínky 
prostorového uspořádání 
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o XVIII/3P a XVIII/4P 

 
Plocha přestavby je vymezena jako 2 plochy změny se shodným zařazením jako plocha s rozdílným 
způsobem využití – hlavní plochy dopravních systémů (silniční doprava) DHs. Vymezena je 
především pro možnost realizace autobusových terminálů – terminál A (východní část) – pro 
městskou hromadnou dopravu , terminál B (západní část) – pro dálkovou a regionální autobusovou 
dopravu a související stavby a zařízení. Tyto plochy by měly zajistit možnost realizace cílové podoby 
multimodálního uzlu veřejné dopravy s ohledem na minimalizaci docházkových vzdáleností. XVIII. 
Změna ÚPm stanovuje pro plochu XVIII/3P podmínku územní studie, jejíž zpracování a vložení do 
evidence územně plánovací činnosti je podmínkou pro rozhodování a změnách v území. Tato 
územní studie naváže na řešení územní studie, která byla podkladem pro XVIII. Změnu územního 
plánu a její zásady dále rozpracuje. Především upřesní s ohledem na podmínky v kontaktní území a 
případně známé záměry v lokalitě, které posoudí, podmínky prostorového uspořádání 

 

o XVIII/5P a XVIII/6P 

 

Plocha přestavby je vymezena jako 2 plochy změny. Západní část vybíhající z kompaktního tvaru je 
vymezena jako plocha s rozdílným způsobem využití – městský parter MP, východní kompaktní část 
(zahrnující především stávající areál pošty) jako plocha s rozdílným způsobem využití – smíšené 
území centrální SC.   Vymezeny jsou jednak pro  možnost realizace úprav veřejného prostranství 
mezi stávajícími objekty vlakového nádraží a pošty, dále pro možnost regenerace území západně od 
křižovatky U Marka ve smyslu blokové struktury polyfunkčních objektů umožňujících prostupnost ve 
východo-západním směru. XVIII. Změna ÚPm stanovuje pro  plochu XVIII/6P podmínku územní 
studie, jejíž zpracování a vložení do evidence územně plánovací činnosti je podmínkou pro 
rozhodování a změnách v území. Tato územní studie naváže na řešení územní studie, která byla 
podkladem pro XVIII. Změnu územního plánu a její zásady dále rozpracuje. Především upřesní 
s ohledem na podmínky v kontaktní území a případně známé záměry v lokalitě, které posoudí, 
podmínky prostorového uspořádání 
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o XVIII/7P  

 
Plocha přestavby je vymezena jako plocha s rozdílným způsobem využití – občanská vybavenost 
koncentrovaná OK s ohledem na vymezení jižně navazujícího stávajícího areálu obchodního zařízení 
Albert. Plocha doplňuje prostor mezi dvěma velkoplošnými obchodními zařízeními, kudy dle platné 
ÚPD byla trasována přeložka silnice II. třídy za lihovarem, pro kterou byl vymezen i koridor jako pro 
VPS dopravní infrastruktury.  Vzhledem ke skutečnosti, že v tomto území jsou již realizovány jiné 
dopravní záměry navazující na obchodní zařízení jako parkoviště a příjezdové komunikace, které by 
s největší pravděpodobností ani neumožňovaly realizaci záměru přeložky za lihovarem, která je 
XVIII. Změnou z řešení územního plánu vypuštěna, je plocha  dílčí dosud nezastavěné plochy 
doplněna shodnou plochou s rozdílným způsobem využití, neboť ji lze chápat jako proluku. 

 

o XVIII/8P , XVIII/9P, XVIII/10P, XVIII/11P, XVIII/12P, XVIII/13P a XVIII/17P 

 

Plocha přestavby je vymezena od  území bývalého areálu lihovaru na západě po areál stávajícího 
autobusového nádraží na východě.  

• Plocha změny XVIII/8P je vymezena jako plocha s rozdílným způsobem využití – zeleň 
městská všeobecná – parkově upravené plochy Zvu.  Vymezena je na severním okraji 
areálu bývalého lihovaru v místech stávajících ploch zeleně a dále mezi oběma areály – 
mezi západní hranicí plochy stávajícího autobusového nádraží a východním okrajem areálu 
bývalého lihovaru. Plocha navazuje na stávající systém vnitrosídelní zeleně a bude 
zajišťovat bezkolizní a bezpečnou prostupnost území především pro pěší a cyklisty. Systém 
zeleně tak prostoupí až k Palackého třídě, kde naváže na řešení veřejných prostranství typu 
městský parter. 

• Plocha změny XVIII/9P je vymezena na území bývalého lihovaru jako plocha s rozdílným 
způsobem využití – smíšené území centrální SC. Plocha vytváří možnosti pro regeneraci 
území s ohledem na rozšíření centra města západním směrem do prostoru přednádraží.  

• Plocha změny XVIII/10P je vymezena podél koridoru pro dopravní infrastrukturu 
vymezeného v uličním prostoru Palackého třídy a ul. Kpt. Bartoše a to jako plocha 
s rozdílným způsobem využití – městský parter MP. Plocha vytváří rámec ploše změny 
XVIII/9P ve formě a funkci veřejného prostranství. 
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• Plocha změny XVIII/11P je vymezena na ploše stávajícího autobusového nádraží a na 
plochách mezi autobusovým nádražím a Palackého třídou. Vymezena je jako plocha 
s rozdílným způsobem využití – smíšené území městské specifické SMa. Plocha vytváří 
možnosti pro regeneraci území s ohledem na rozšíření centra města západním směrem 
s možností navázání na stávající blokovou zástavbu podél Palackého třídy. 

• Plochy změn XVIII/12P a 13P jsou vymezeny jako plochy s rozdílným způsobem využití – 
městský parter MP. Vymezeny jsou v místech, kde platná ÚPD vymezovala jiné plochy 
s rozdílným způsobem využití než je městský parter. Ten je pak tímto způsobem vymezen 
kontinuálně podél severní strany uličního prostoru Palackého třídy  a východního okraje 
plochy změny XVIII/11P 

• Plocha změny XVIII/17P je vymezena jako plocha s rozdílným způsobem využití - zeleň 
městská všeobecná – parkově upravené plochy Zvu.  Vymezena je v ploše z řešení 
územního plánu vypuštěného záměru dopravního propojení Palackého – sever  
v návaznosti na stávající i navrhované využití navazujících ploch. 

• XVIII. Změna ÚPm stanovuje pro  převážnou část plochy přestavby podmínku územní 
studie (US2), jejíž zpracování a vložení do evidence územně plánovací činnosti je 
podmínkou pro rozhodování a změnách v území. Tato územní studie naváže na řešení 
územní studie, která byla podkladem pro XVIII. Změnu územního plánu a její zásady dále 
rozpracuje. Především upřesní s ohledem na podmínky v kontaktní území a případně 
známé záměry v lokalitě, které posoudí, podmínky prostorového uspořádání 

 

o XVIII/14P  

 

 
 

Plocha změny je vymezena jako plocha s rozdílným způsobem využití – smíšené území městské - 
SM.  Vymezena je v ploše z řešení územního plánu vypuštěného záměru dopravního propojení 
Palackého – sever  v návaznosti na platným územním plánem navrhované využití navazujících ploch 
na pozemku parc. č. 1731/2. 

 

o XVIII/15P a XVIII/16P  

 

 
 

Plocha přestavby je vymezena jako 2 plochy změny. Vymezena je v ploše z řešení územního plánu 
vypuštěného záměru dopravního propojení Palackého – sever  v návaznosti na platným územním 
plánem navrhované využití navazujících ploch. 

• Plocha změny XVIII/15P je vymezena jako plocha s rozdílným způsobem využití – smíšené 
území městské SM 
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• Plocha změny XVIII/16P je vymezena jako plocha s rozdílným způsobem využití – smíšené 
území centrální SC.  

 

o Další úpravy 

 

• XVIII/a  - v rozsahu zastavitelné plochy VI/6/1u, která je již zastavěna je vymezena 
stabilizovaná plocha s funkčním vymezením OK (občanská vybavenost koncentrovaná a 
hranice a popis zastavitelné plochy je z řešení ÚPmP vypuštěn 

  
 

 
• XVIII/c – na části plochy přestavby 9/p vymezené v platné ÚPD pro občanskou vybavenost 

vyšší – prodej OVp, která je XVIII. Změnou z řešení ÚPmP vypuštěna a  kde jsou pozemky a 
stavby ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, je vymezena stabilizovaná plocha 
s rozdílným způsobem využití – hlavní plochy dopravních systémů – železniční doprava 
DHz.  

 
 

• XVIII/d – na části plochy veřejného prostranství před stávajícím objektem pošty, v místech, 
kde platná ÚPD vymezovala jinou plochu s rozdílným způsobem využití (systém silniční 
dopravy) a tento záměr je z řešení ÚPmP vypuštěn, je s ohledem na vymezení navazujících 
ploch vymezena stabilizovaná ploch s rozdílným způsobem využití – městský parter MP 

 
 

• XVIII/e – na severním okraji stávajícího areálu pivovaru, na plochách, které jsou dotčeny 
záměrem platné ÚPD - dopravního propojení Palackého sever, které XVIII. Změna ÚPmP 
navrhuje k vypuštění z řešení, jsou s ohledem na stávající způsob využití vymezeny 
stabilizované plochy s rozdílným způsobem využití: plocha na severním okraji areálu a 
drobná plocha objektu technické infrastruktury jsou vymezeny jako plochy lehké výroby VL, 
jihozápadní část je vymezena jako plocha izolační zeleně  ZI.    
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• XVIII/f a XVIII/g – na sídlišti Závodu míru a v ulici K Polabinám jsou vymezeny plochy 

stávajících místních komunikací v souladu s reálným stavem v území. Potřeba jejich 
vymezení vyplynula z důvodu návrhu na vypuštění záměru dopravního propojení Palackého 
sever a možnosti vyznačení způsobu dopravního napojení řešených lokalit tak, aby grafická 
značka, která naznačuje místo a směr dopravního napojení ležela na vyznačené komunikaci 
(stávající nebo navrhované) 

 
 

• V hlavním výkrese jsou grafickou značkou vyznačeny navrhované možnosti 
dopravního napojení řešených lokalit. V souvislosti s vypuštěním některých záměrů 
dopravní infrastruktury je vyznačeno naopak vypuštění vyznačených dopravních 
napojení z řešení ÚPmP. 
 

c) koordinační výkres dopravních systémů: 

v souladu s územní studií jsou vyznačeny: 

• úpravy na komunikačním systému města – navrhované resp. k homogenizaci 
navržené a vypouštěné trasy dílčích úseků dopravního skeletu města 

• stabilizované dopravní plochy a plochy přestavby s hlavní funkcí dopravních 
systémů 

• Možnosti dopravního napojení jednotlivých lokalit – navrhované i navržené 
k vypuštění z řešení 

• Grafické značky autobusových terminálů (navrhované a vypouštěné z řešení) 

• Grafické značky křižovatek řízených SSZ (navrhované a stávající) 

• Hlavní pěší trasy (navrhované a vypouštěné z řešení) 

d) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 

v souladu s územní studií jsou vyznačeny: 

• Koridory pro homogenizaci tras silniční sítě ve stávajících uličních prostorech 
z důvodu vypuštění z řešení ÚPmP přeložek silnic resp. propojení – za lihovarem a 
Palackého sever 

• Plochy pro realizaci autobusových terminálů včetně souvisejích staveb a zařízení 

• Vyznačeny jsou vypouštěné záměry: 
o Přeložka silnice za lihovarem 
o Dopravní propojení Palackého sever 
o Plochy veřejných prostranství - veřejné zeleně  v návaznosti na křižovatku 

U Marka 
o Asanace související se záměry dopravní infrastruktury, které XVIII. Změna 

ÚPmP navrhuje k vypuštění z řešení 
 
 

ÚÚpprraavvyy  aa  zzmměěnnyy  vv  pprroobblleemmaattiiccee  úúzzeemmnníícchh  ssttuuddiiíí,,  jjeejjiicchhžž  zzpprraaccoovváánníí  jjee  ppooddmmíínnkkoouu  pprroo  rroozzhhooddoovváánníí  vv  úúzzeemmíí    

 

• XVIII. Změna vypouští z řešení vymezení území s podmínkou zpracování územní studie jako podmínky pro 
rozhodování o změnách v území tak, jak je vymezeno v platné ÚPD.  

• Nově ale vymezuje dílčí části území (US1, US2 a US3), pro které je zpracování územní studie a její vložení 
do evidence územně plánovací činnosti podmínkou pro rozhodování. 
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• Stávající územní studie – „Územní studie Přednádraží“, která je podkladem pro XVIII. Změnu ÚPm 
Pardubice, bude po vydání XIII. Změny ÚPm Pardubice zaregistrována jako územní studie, která je 
podmínkou pro rozhodování o změnách v území. (Text je po veřejném projednání vypuštěn.) 
 

 
 
Další údaje o podmínkách v území a limitech využití území 
 

1. Zájmy armády ČR, ochrany státu: 
a. V řešeném území se nachází vodovodní síť včetně ochranného pásma. Za vymezené území se v tomto 

případě považuje pásmo v šířce 10m na obě strany od zakreslené trasy vedení. V tomto území lze vydat 
územní rozhodnutí a povolit veškeré zemní práce jen na základě závazného stanoviska MO ČR. 

b. V řešeném se nachází technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma. Za 
vymezené území se v tomto případě považuje pásmo v šířce 50 m  na obě strany od zakreslené trasy vedení. 
V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou výstavbu jen na základě závazného 
stanoviska MO ČR. 

c. V řešeném se nachází síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma. Za vymezené území se v tomto 
případě považuje pásmo v šířce 10 m na obě strany od zakreslené osy vedení. V tomto území lze vydat 
územní rozhodnutí a povolit veškeré zemní práce jen na základě závazného stanoviska MO ČR. 

d. V řešeném území se nachází nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma. 
Za vymezené území se v tomto případě považuje pásmo v šířce 12 m na obě strany od zakreslené osy 
vedení. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou výstavbu jen na základě závazného 
stanoviska MO ČR. 

e. V řešeném území se nachází ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení – komunikační vedení 
včetně ochranného pásma. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní 
výstavbu jen na základě závazného stanoviska MO ČR.  

f. V řešeném území se nachází ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení – komunikační vedení 
včetně ochranného pásma. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit veškeré zemní práce jen 
na základě závazného stanoviska MO ČR. 

g. Řešené území se nachází v ochranném pásmu letiště Pardubice – letiště včetně ochranného pásma, které je 
nutno respektovat. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě 
závazného stanoviska MO ČR. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž 
výstavbu vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládaní nových porostů, zakládání nových nebo 
rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů, realizace 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. 

h. Celé správní území obce se nachází v ochranném pásmu přehledových systémů – letecká stavba včetně 
ochranného pásma, ve  kterém je nutno respektovat podmínky: 

1.  V území do vzdálenosti 5 km od stanoviště radaru lůze vydat územní rozhodnutí a povolit 
veškerou nadzemní výstavbu včetně výsadby jen na základě závazného stanoviska MO ČR.  

2. V území ve vzdálenosti 5 – 30 km od stanoviště radaru lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže 
uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska MO ČR. Jedná se výstavbu (včetně 
rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení VN a VVN, 
základnových stanic mobilních operátorů. 

i. V řešeném území se nachází objekty důležité pro obranu státu včetně ochranného pásma: 
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j. Celé řešené území se nachází v ochranném hlukovém pásmu – letecká stavba. Vydání závazného stanoviska 
MO ČR podléhá veškerá nadzemní výstavba. 

k. Řešené území se nachází v ochranném pásmu proti klamavým světlům letiště Pardubice a vnitřním a 
vnějším ochranném ornitologickém pásmu . Vydání závazného stanoviska MO ČR podléhá veškerá 
nadzemní výstavba. 
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2. Zájmy památkové péče: 
Celé řešené území je územím s archeologickými nálezy, proto stavebníkovi vyplývá zákonná oznamovací povinnost 
stavební činnosti podle ust. § 22 odst. 2 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, a povinnost umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu. 

 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
 
 
 

j) Zpráva o vyhodnocení vliv ů na udržitelný rozvoj území obsahující základní inf ormace o 
výsledcích tohoto vyhodnocení v četně výsledk ů vyhodnocení vliv ů na životní prost ředí 

 
 Zadání XVIII. Změny Územního plánu města Pardubice předložil pořizovatel k posouzení Krajskému úřadu 
Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, který po posouzení jeho obsahu, jako příslušný 
orgán dle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona uplatnil stanovisko (čj. 46184/2014/OŽP/Pe. V něm je konstatováno, 
že předložená koncepce nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality.  
 Z tohoto důvodu nebylo zadáním požadováno zpracování vyhodnocení předpokládaných vlivů XVIII. 
Změny ÚPm Pardubice na udržitelný rozvoj území. 
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 

 
 
 
k) Stanovisko krajského ú řadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona (SZ) 
 
 Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno, nebylo zadáním XVIII. 
Změny ÚPmP požadováno.  
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 

 
 
 
l) Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5  stave bního zákona zohledn ěno, s uvedením 

závažných d ůvodů, pokud n ěkteré požadavky nebo podmínky zohledn ěny nebyly 
 
 Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno, nebylo zadáním XVIII. 
Změny ÚPmP požadováno.  
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 

 
 
 
 
m) Vyhodnocení ú čelného využití zastav ěného území a vyhodnocení pot řeby vymezení 

zastavitelných ploch 
 
 Platný územní plán byl schválen v září roku 2001. Od této doby byly schváleny resp. vydány následné 
změny I., II., III., IV., V., VI., VII., VIIA., VIII., IX., X., XII., XV. a XVIIa, která jako poslední změna byla vydána v roce 
2014 (13. 5. 2014. – usnesení 1819 Z/2014, nabytí účinnosti 20.60.2014). 
 V tomto období, od zpracování původního územního plánu města, nebyla zpracována zpráva o 
uplatňování územního plánu, která by vyhodnotila účelné využití zastavěného území a vyhodnotila potřeby 
vymezení zastavitelných ploch. Toto nebylo zpracováno ani v žádném ze zadání následných změn Územního 
plánu města Pardubice. 
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 XVIII. Změna ÚPm Pardubice nevymezuje nové zastavitelné plochy nad rámec platného územního plánu 
města. V souladu se zpracovanou a do evidence územně plánovací činnosti vloženou územní studií 
„Přednádraží“, která byla pořízena jako podklad pro zpracování XVIII. Změny, jsou vymezeny pouze plochy 
přestavby, v lokalitách stávající zástavby v rámci vymezeného zastavěného území. Územní studie „Přednádraží“ a 
tudíž i XVIII. Změna ÚPm Pardubice vytváří podmínky pro regeneraci západního zakončení Palackého třídy s cílem 
rozšíření městského centra s možností realizace multimodálního uzlu hromadné veřejné dopravy. Součástí 
záměru je vytvoření podmínek pro novou zástavbu městského charakteru s kvalitním veřejným prostranstvím 
nejen v uličních prostorech, ale i v návaznosti na systém vnitrosídelní zeleně, jehož hlavní páteří jsou plochy ve 
vazbě na tok řeky Labe, který by mohl být navrhovaným řešením „vtažen“ až k Palackého třídě. 
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
 
 
 
 

n) Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení na zem ědělský p ůdní fond a 
na pozemky ur čené k pln ění funkce lesa 

 
Správní území města Pardubice (údaje dle veřejné databáze ČSÚ): 
Celková výměra pozemků:                              8266 ha 

 Orná půda         3324 ha 
 Zahrady               431 ha 
 Ovocné sady           18 ha 
 Trvalé travní porosty             310 ha 

 Zemědělská půda (celkem)                4083 ha 

 Lesní půda            1039 ha 
 Vodní plochy                           265 ha 
 Zastavěné plochy                663 ha 
 Ostatní plochy                 2214 ha 
 

Zemědělský p ůdní fond: 
  
 Charakteristiky řešeného území ve vztahu k zemědělskému půdnímu fondu byly popsány v platném 
Územním plánu města Pardubice (včetně následujících změn. Proto bude dále popsáno pouze řešení XVIII. 
Změny ÚPm Pardubice: 
 
 
Plocha XVIII/7P 
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Plocha přestavby je vymezena v rozsahu plochy, která je v platném ÚPm Pardubice vymezena jako plocha pro 
rozvoj systému silniční dopravy. Proto jako taková byla již dříve posouzena z hlediska důsledků na zemědělský 
půdní fond a k tomuto záměru se vyjádřil i příslušný dotčený orgán.  
 Jak je patrno z přiložených obrázků, je na této ploše realizována řada především dopravních staveb, které 
ale nejsou zaneseny do evidence KN. Některé takto využité plochy jsou v evidenci KN vedeny jako druh pozemku 
- trvalý travní porost.Celková plocha vyznačené plochy přestavby činí cca 14550 m2, plochy již zastavěné cca 
7190m2. 
 Protože XVIII. Změna ÚPm Pardubice mění způsob zařazení do ploch s rozdílným způsobem využití, je 
v následující tabulce standardně vyhodnocen zábor ZPF. 
 
 
 

TABULKA  č. 1                             
 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 

   Katastrální území Pardubice 

 

označení 
lokality 

způsob využití 
plochy 

celkový 
zábor ZPF 

(ha) 

zábor ZPF podle druhu 
pozemku (ha) 

zábor ZPF podle tříd ochrany 
(ha) 

investice 
do půdy 

(ha) 

 

orná půda 

ch
m

e
ln

ice
 

v
in

ice
 

za
h

ra
d

y
 

o
v
o

cn
é

 sa
d

y
 

trvalé 
travní 

porosty 
I. II. III. IV. V. 

 XVIII/7P 
Občanská vybavenost 
koncentrovaná 

0,59 
         0,59  0,59          

 plochy občanské vybavenosti celkem 0,59                   

 
ZÁBOR ZPF CELKEM           0,59  0,59        

  
 
Pozemky ur čené k pln ění funkcí lesa: 
  
 Charakteristiky řešeného území ve vztahu k lesnímu půdnímu fondu byly popsány v platném Územním 
plánu města Pardubice (včetně následujících změn).  
 Řešení XVIII. Změny ÚPm Pardubice se PUPFL nedotýká, nejsou navrhovány záměry, které by vyžadovaly 
zábory PUPFL, nejsou navrhovány plochy zalesnění. 
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
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o)  Rozhodnutí o námitkách a jejich od ůvodn ění 
 

 VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ 
NÁVRHU XVIII. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA PARDUBICE 

 
 

1. SUBJEKTY UPLATŇUJÍCÍ NÁMITKY  

 
EUROBIT REAL A.S.  
Teplého 1375, 530 02 Pardubice 
podán dne 25. 5. 2017 pod č.j. MmP 34362/2017 

ROZHODUTÍ O NÁMITCE 

Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta (dále jen 
„pořizovatel"), veřejnou vyhláškou ze dne 6. dubna 2017, č.j. MmP 
23335/2017, oznámil zahájení řízení o XVIII. změně Územního plánu města 
Pardubic (dále jen „Změna územního plánu") a konání veřejného 
projednání návrhu této změny dne 17. května 2017. Zároveň pořizovatel ve 
smyslu relevantních ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon"), připojil poučení o možnosti uplatnit k návrhu 
Změny územního plánu námitky a připomínky. 
 
Podatel pak prostřednictvím právního zástupce (plná moc přílohou) tímto v 
souladu s ustanovením § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona řádně a včas 
uplatňuje následující písemné NÁMITKY, které v dalším textu blíže 
odůvodňuje a jimiž za aktuálních podmínek především vyjadřuje naprosto 
zásadní nesouhlas s navrhovanou Změnou územního plánu. 
 
I. 
K oprávnění podatele vznést námitky k návrhu Změny územního plánu 
 
Podatel je vlastníkem (též) pozemků p.č. st. 8102, p.č. 1778/122, p.č. 
1778/123, p.č. 1778/124, p.č. 1778/35, p.č. 1778/36, p.č. 1778/63 a p.č. 
3000/56, to vše v k.ú. Pardubice, jak jsou vedeny na LV 72174. 
 
Uvedené pozemky jsou bezprostředně dotčeny tím, jak návrh Změny 
územního plánu vymezuje zejména plochu přestavby XVIII/3P, kterážto má 
být nově plochou s rozdílným způsobem využití DHs - hlavní plochy 
dopravních systémů pro systém silniční dopravy. Zároveň má být uvedená 
plocha přestavby určena pro realizaci terminálu B autobusové dopravy 
(dálkové a regionální), vč. souvisejících staveb, zařízení a opatření. Tento 
terminál je Změnou územního plánu označen za veřejně prospěšnou stavbu 
pro dopravní infrastrukturu, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit. 
 
Přímá dotčenost vlastnického práva podatele je zde zřejmá již na základě 
právě uvedených skutečností. V této situaci je tedy podatel plně oprávněn 
ve smyslu zákonné úpravy podat námitky proti návrhu Změny územního 
plánu. 
 
II. 
Změna územního plánu neodpovídá požadavkům kladeným zákonem na 
územně plánovací dokumentaci a nepřípustně zasahuje do vlastnických 
práv podatele 
 
a) Obecně k chybnému přístupu k pořizování Změny územního plánu 
 
Pořizovatel k žádosti podatele poskytl územně plánovací informace o 
podmínkách využívání území, a to: 
 
1.pod č.j. MmP 22596/2017 ze dne 24. 3. 2017 k záměru výstavby čerpací 
stanice pohonných hmot Pardubice a restaurace KFC na pozemcích p.č. 
1778/122, p.č. 1778/123, p.č. 1778/124, p.č. 1778/36, p.č. 1778/63 v k.ú. 
Pardubice a 
 
2.pod č.j. MmP 20050/2017 ze dne 24. 3. 2017 k záměru výstavby stavby 
pro prodej zahradních potřeb a kavárny na pozemcích p.č. st. 8102 a p.č. 
3000/56 v k.ú. Pardubice. 
 
V obou případech dospěl pořizovatel k závěru, že popisované záměry, o 
jejichž realizaci má podatel nadále zájem, jsou v souladu s platným 
Uzemním plánem města Pardubic. Nyní projednávanou Změnou územního 

Námitce se částečně vyhovuje 
Odůvodnění: 
Jedním z úkolů územního plánování je stanovení koncepce rozvoje území, 
včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území a 
právě tomuto se věnuje XVIII. změna ÚPmP. Tato změna ve svém základu 
vychází z registrované Územní studie Přednádraží, která je podkladem pro 
tuto změnu. XVIII. změna ÚPmP má prověřit, posoudit a navrhnout funkční 
využití a komplexní řešení území a veřejné infrastruktury v souladu s 
dosavadním vývojem, charakterem území a širšími souvislostmi. Nová 
koncepce území má za úkol vytvořit kvalitní podmínky pro vznik nového 
reprezentativního centra Pardubic ve spojení s multimodálním uzlem 
veřejné osobní dopravy.   
XVIII. změna vytváří možnosti pro polycentrický rozvoj sídelní struktury, 
jelikož posiluje západní část města a vytváří podmínky pro vytvoření 
významného dopravního uzlu nadregionálního významu a zároveň přetváří 
tuto část města na reprezentativní vstup do města.  
Konkrétně se jedná o plochy pro realizaci terminálů pro autobusovou 
dopravu (terminál A – městská hromadná doprava, terminál B – dálková a 
regionální doprava).   
Pozemky uvedené na LV 72174 v k.ú. Pardubice byly svou polohou 
shledány za strategicky nejvýhodnější k umístění terminálu B – blízkost 
vlakového nádraží, již realizovaného terminálu městské hromadné dopravy 
(terminál A), vhodné dopravní napojení na páteřní síť systému silniční 
dopravy. Přemístění terminálu B do této lokality bude mít mimo jiné vliv i 
na snížení intenzity dopravy směřující do centra města.  
Jako veřejný zájem je sledováno posílení využívání prostředků veřejné 
dopravy širokou veřejností, zlepšení komfortu cestujících snížením 
přestupových vzdáleností. Zároveň dojde díky zajištění koncentrace 
různých módů dopravy v jedné lokalitě ke zvýšení významu 
nadregionálního dopravního uzlu krajského města.   
 
Lokalitou Přednádraží se v textové části Návrhu XVIII. změny  ÚPmP  
nemyslí pouze plochy přestavby obsažené v návrhu XVIII. změny ÚPmP, ale 
jedná se o širší území zahrnující i stabilizované a zastavitelné plochy. Je zde 
tedy dostatečný výskyt ploch s možností umístění občanské vybavenosti 
vyšší i koncentrované a není tedy shledán rozpor mezi jednotlivými částmi 
návrhu XVIII. změny ÚPmP. 
 
Minimální výškovou hladinu zástavby pro lokalitu XVIII/P3 vypustit 
z návrhu XVIII. změny ÚPmP. Pro lokalitu XVIII/P3 ponechat pouze 
maximální výškovou hladinu zástavby 6NP (22 - 23 m). 
 
Jak již bylo uvedeno, pořizovatel vydal k dotčeným záměrům 2 územně 
plánovací informace, které záměry společnosti Eurobit v této lokalitě 
nevylučují.  Je však úkolem územního plánování koordinovat jak soukromé 
tak veřejné záměry v území, z toho důvodu je v návrhu XVIII. změny ÚPmP 
uvedena podmínka zpracování územní studie, jako podkladu pro 
rozhodování v území.  
Část týkající se „překlopení“ Územní studie Přednádraží jako studie pro 
rozhodování v území bude z návrhu XVIII. změny  ÚPmP odstraněna.   
 
Pro veřejně prospěšnou stavbu -  XVIII/VD/3 – plocha pro realizaci 
terminálu B autobusové dopravy (dálkové a regionální) vč. 
souvisejících staveb, zařízení a opatření  - je možné práva 
k pozemkům, a stavbám vyvlastnit nebo vlastnická práva omezit. Plochy, 
které jsou dotčeny 
veřejně prospěšnou stavbou nebo opatřením, je možno vyvlastnit nebo 
vlastnická práva omezit pouze 
v rozsahu vlastní stavby včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a 
řádného užívání pro 



66 
XVIII. Změna ÚPm Pardubice,   etapa:  Zm ěna pro vydání – p říloha  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ                  říjen 2017 

plánu mají být dané záměry zmařeny, což podatel z dále uvedených důvodů 
považuje za zcela neakceptovatelný zásah do jeho vlastnických práv. 
 
Předně je Změna územního plánu připravována tak, že má nahradit 
(„soukromou") vůli vlastníka - podatele, který má legitimní a současnému 
územnímu plánu plně odpovídající podnikatelský záměr na využitý jeho 
pozemků, („veřejnou") vůlí územního samosprávného celku. Namísto 
hledání kompromisu v situaci, kdy je město plně obeznámeno s konkrétně 
popsanými stavebními záměry podatele, Změna územního plánu účelově 
mění pro pozemky ve vlastnictví podatele typ plochy s určeným způsobem 
využití. Navíc se do řešeného území situuje stavba, pro jejíž realizaci má být 
možné dané pozemky vyvlastnit. 
 
Ustanovení § 18 odst. 2 stavebního zákona přitom jednoznačně určuje, že 
jedním z cílů územního plánování je dosažení obecně prospěšného souladu 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. V řešené záležitosti však 
otázka hledání vyváženosti mezi veřejným a soukromým zájmem není 
vůbec ve hře a vše je podřízeno toliko onomu veřejnému aspektu. Změna 
územního plánu tak v tomto smyslu nemůže obstát, a to pro zjevný rozpor 
se zákonem specifikovanými cíli územního plánování. Pokud by snad měl 
být učiněn závěr odlišný, muselo by to být zdůvodněno ve vlastním textu 
Změny územního plánu, resp. jeho odůvodnění. Jelikož tomu tak není, je 
takové opatření obecné povahy nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. 
 
Popisovaný postup se navíc příčí ustanovení § 18 odst. 3 stavebního 
zákona, které ukládá orgánům územního plánování mj. koordinovat veřejné 
a soukromé záměry změn v území. Jistě totiž nelze hovořit o koordinaci 
tam, kde veřejný záměr změny v území má související soukromé záměry v 
zásadě bez dalšího vyloučit. 
 
Celkově je tak před možností dohody, které byl podatel vždy za 
odpovídajících podmínek nakloněn a která by rozumně zachovávala prostor 
pro umístění podnikatelských záměrů podatele i záměrů města Pardubice, 
dávána přednost silovému - vrchnostenskému řešení. Tomu však musí 
podatel v zájmu ochrany svých vlastnických práv i oprávněných zájmů 
důsledně oponovat. Činí tak již podáním těchto námitek a je připraven tak 
činit ve vztahu ke Změně územního plánu i nadále (v rámci bezodkladného 
podání návrhu na její soudní přezkum, o němž soudy ve smyslu zákonné 
úpravy1 rozhodují do devadesáti dnů poté, kdy jim došel, či v rámci podání 
podnětu k provedení přezkumného řízení dle § 174 odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 
 
Vedle toho bude podatel nucen svá procesní práva uplatňovat ve všech 
správních řízeních, která se jím vlastněných pozemků dotknou. To bude 
zřetelně i případ povolovacích řízení, jejichž předmětem bude plánovaná 
lávka přes železniční koridor v prostoru pardubického hlavního vlakového 
nádraží, coby stavební záměr, (přinejmenším) jehož užívání se i dle textu a 
grafických nákresů obsažených ve Změně územního plánu a jejím 
odůvodnění bezprostředně dotkne pozemků ve vlastnictví podatele. 
 
Konečně nelze odhlížet ani od finanční stránky věci, kdy Změna územního 
plánu vstoupí do vlastnických práv podatele takovým způsobem, že mu 
nezbude než požadovat odpovídající náhradu za zmařenou investici. 
 
Veškeré popsané, nyní logicky předpokládatelné kroky podatele by vůbec 
nepřicházely do úvahy, pokud by Změna územního plánu respektovala 
základní cíle územního plánování, a tedy pokud by vedla k dosažení 
odpovídající rovnováhy mezi veřejnými a soukromými zájmy. 
Jednostrannost, coby hlavní charakteristika přístupu ke Změně územního 
plánu v rozsahu dotýkajícím se pozemků ve vlastnictví podatele, však již dle 
základního smyslu tohoto slova hledání rovnováhy znemožňuje. 
 
b) K jednotlivým námitkám ke Změně územního plánu 
 
Co se týče již konkrétních námitek ke Změně územního plánu, poukazuje 
podatel v prvé řadě na fakt, že do územně plánovací dokumentace města 
Pardubic vnáší nepřijatelné vnitřní rozpory. Takto se v bodě 28 
předpokládá, že územní plán bude obsahovat následující ustanovení: 
„Občanskou vybavenost celoměstského a regionálního významu (vyšší a 
koncentrovaná občanská vybavenost) umisťovat dle druhu v městské 
centrální oblasti, obvodních centrech nebo ve vymezených účelových 
plochách, a to zejména v lokalitě Masarykovo náměstí, Přednádraží, 
Fáblovka a lokálních centrech Hůrka - jih, Pardubicky, Dražkovice a Černá za 
Bory." 

stanovený účel. Jejich vymezení je v návrhu XVIII. změny ÚPmP vymezeno 
plošně, jelikož přesné umístění staveb je mimo podrobnost řešenou v této 
územně plánovací dokumentaci.  
Stejně je tomu tak i v případě zmiňované lávky vedené přes nástupiště 
železniční stanice Pardubice hl.n. Zde návrh XVIII. změny ÚPmP uvádí pouze 
koncepční prvek značící optimální trasu propojení, který ale není pevně 
ukotven na pozemky v lokalitě. Přesné trasování je předmětem dalšího 
stupně řízení – územní rozhodnutí / stavební povolení. 
 
Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů je možné „práva k pozemkům a stavbám, 
potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření 
podle tohoto zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve 
vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o 
a) veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně 
plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený 
účel,…“ (viz §170 odst. 1). V návrhu XVIII. změny je oproti zákonu doplněno, 
že má být omezeno realizování takových záměru, které by komplikovali 
umístění veřejně prospěšné stavby do řešeného území a jedná se 
v podstatě o opatření proti vynakládání neúčelných investic k záměrům, 
které by při umisťování veřejně prospěšné stavby musely být demolovány. 
Možnost vyvlastnění je až posledním nástrojem – vždy je nutné začít 
jednáním o odkupu pozemků.  
 
 
Pro zpracování odůvodnění byly použity podklady: 

1. Stavební zákon 

2. Politika územního rozvoje ČR 

3. Územní plán města Pardubice 

4. Územní studie Přednádraží 

 



67 
XVIII. Změna ÚPm Pardubice,   etapa:  Zm ěna pro vydání – p říloha  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ                  říjen 2017 

 
Z pohledu podatele je rozhodující důraz na umisťování vyšší a 
koncentrované občanské vybavenosti do lokality Přednádraží, kam spadají i 
jím vlastněné pozemky. Změna územního plánu přitom zároveň v této 
lokalitě vypouští z územně plánovací dokumentace plochy občanské 
vybavenosti vyšší a nahrazuje je plochami s označením: hlavní plochy 
dopravních systémů, a to pro systém silniční dopravy. Přitom pro tyto nově 
určené plochy dopravních systémů je v kategorii nepřípustné využití 
jednoznačně určeno, že zde nelze umísťovat stavby a zařízení pro 
občanskou vybavenost vyšší a koncentrovanou. 
 
V souhrnu uvedeno, Změna územního plánu žádá také do lokality 
Přednádraží směřovat občanskou vybavenost a zároveň tento typ využití 
absurdně považuje pro značnou část této lokality za nepřípustný. Podatel 
přitom opět zdůrazňuje, že jím zamýšlené stavební záměry plně zapadaly 
do ploch (dle Změny územního plánu) žádoucí vyšší občanské vybavenosti. 
To ostatně potvrdil sám pořizovatel při poskytnutí shora zmiňovaných 
územně plánovacích informací, kde dospěl k závěru o souladu záměrů 
podatele s územním plánem města. 
 
Dále podatel namítá, že jeho - již pořizovateli detailně známým - stavebním 
záměrům má být v podstatném rozsahu bráněno nově zaváděnou výškovou 
regulací (srov. s. 22 Změny územního plánu). Změna územního plánu pro 
lokalitu, kde se nacházejí pozemky ve vlastnictví podatele, takto určuje 
minimální výškovou hladinu zástavby na 3 nadzemní podlaží (10-12 m). 
Přinejmenším část stavebních záměrů (čerpací stanice pohonných hmot a 
restaurace KFC, která má ve všech místech individuální výstavby jednotnou 
- typizovanou podobu), které jsou však z pozice podatele naprosto stěžejní 
a na jejichž přípravu vynaložil již značnou finanční částku, pak má být 
danou, nově stanovenou výškovou regulací blokována. Podatel proto 
navrhuje její vypuštění ze Změny územního plánu, a to pro její účelovost. 
 
Podatel také zdůrazňuje, že v případě podmínění rozhodování územní 
studií je dle § 43 odst. 2 stavebního zákona součástí územního plánu také 
přiměřená lhůta pro vložení dat o územní studii do evidence územně 
plánovací činnosti (§ 30 odst. 4). Změna územního plánu stanovuje danou 
lhůtu v trvání 5 let. Zároveň se však v odůvodnění Změny územního plánu 
uvádí, že nová územní studie bude svou povahou spíše jen rozpracováním 
územní studie, která již pro danou lokalitu existuje a která již je evidována. 
 
Vzhledem k tomu, že pětiletá lhůta je považována zpravidla za přiměřenou 
v případě zpracování zcela nové územní studie, podatel namítá, že stejná 
lhůta pro pouhé dílčí rozpracování je nepřiměřená. Je přitom třeba 
zdůraznit, že podmínka územní studie fakticky v dotčené lokalitě 
představuje stavební uzávěru bránící jakékoli výstavbě. Takovéto omezení 
pak nelze nedůvodně prodlužovat. Nutno podotknout, že v odůvodnění 
Změny územního plánu není otázce přiměřenosti dané lhůty, coby 
zákonem vyžadované součásti územního plánu při stanovení podmínky 
pořízení územní studie, vůbec věnována pozornost. 
 
Nebude-li shledán důvod k úplnému vypuštění dané podmínky územní 
studie, podatel navrhuje, aby lhůta pro její pořízení a zaevidování byla 
podstatně zkrácena, neb ji v současné době nelze považovat za 
přiměřenou, jak určuje stavební zákon. 
 
Další námitku podatel vznáší vůči vymezení veřejně prospěšné stavby pro 
plochu, kde se nacházejí jím vlastněné pozemky [označena jako plocha 
přestavby XVIII/3P, resp. jako plocha XVIII/VD/3 pro realizaci terminálu B 
autobusové dopravy (dálkové a regionální), vč. souvisejících staveb, zařízení 
a opatření]. Ve Změně územního plánu předně zcela chybí ve vztahu k dané 
veřejně prospěšné stavbě zdůvodnění oné veřejné prospěšnosti a potažmo 
veřejného zájmu, který by měl převládnout nad zájmem vlastníka na 
vlastním využití daných pozemků, již jen zanesení možnosti, že bude právo 
k pozemkům v dané ploše vyvlastněno, do územního plánu si přitom žádá 
naprosto konkrétní odůvodnění (už s ohledem na ústavní ochranu 
vlastnictví). Toho se však podateli ani jiným dotčeným vlastníkům 
nedostává, ač jejich vlastnické právo má být tímto postupem ve značném 
rozsahu omezeno vymezením nové veřejně prospěšné stavby v územně 
plánovací dokumentaci (zde se připomíná, že podatel byl připraven k 
dohodě týkají se též případného převodu pozemků, která má mít jistě vždy 
přednost před vrchnostenským zásahem v podobě vy vlastnění). 
Nyní je daná plocha v zásadě pojímána tak, že je do ní Změnou územního 
plánu přímo umístěn terminál pro autobusovou dopravu. Ze se jedná o 
přístup, který do procesu pořizování územně plánovací dokumentace 
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nepatří, neb je součástí typicky územního řízení, je pak nasnadě. 
 
Možnost vy vlastnění je takto bez dalšího vztahována k celé ploše XVIII/3P, 
aniž by bylo zřejmé, že se právě v tomto výrazném rozsahu jedná o opravdu 
nezbytné omezující opatření. Pouhé zanesení obecných grafických značek 
pro BUS, parkování či trasu navazující na lávku přes železniční koridor do 
dané lokality jistě jako odůvodnění nepostačuje. Jak plyne z rozhodovací 
praxe Nejvyššího správního soudu, každé omezení plynoucí z územně 
plánovací dokumentace musí být přiměřené a musí splňovat kritéria 
vhodnosti, kritéria potřebnosti a kritéria minimalizace zásahů. 
 
Blíže se k této problematice vyjádřil Nejvyšší správní soud v usnesení ze dne 
21. července 2009, č.j. 1 Ao 1/2009-120, v němž mimo jiné uvedl: 
 
„Uzemní plán reguluje možné způsoby využití určitého území. V tomto 
smyslu představuje významný, byť ve své podstatě spíše nepřímý zásah do 
vlastnického práva těch, jejichž nemovitosti tomuto nástroji právní 
regulace podléhají, neboť dotyční vlastníci mohou své vlastnické právo 
vykonávat pouze v mezích přípustných podle územního plánu. Znamená to 
především, že jsou omezeni v tom, co se svým pozemkem či stavbou do 
budoucna mohou činit, na přípustné varianty využití jejich nemovitostí, jež 
vyplývají z územního plánu. V tomto smyslu může územní plán 
představovat zásadní omezení ústavně zaručeného práva vlastnit majetek 
(čl. 11 Listiny základních práv a svobod), jež je jedním ze základních pilířů, 
na nichž již po staletí stojí západní civilizace a její svobodný rozvoj. Zásahy 
do vlastnického práva proto musí mít zásadně výjimečnou povahu, musí 
být prováděny z ústavně legitimních důvodů a jen v nezbytně nutné míře a 
nejšetrnějším ze způsobů, vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, 
nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle a být činěny na 
základě zákona. Jedná-li se o zásahy, jejichž čitelnost přesahuje míru, 
kterou je vlastník bez větších obtíží a bez významnějšího dotčení podstaty 
jeho vlastnického práva schopen snášet, nastupuje ústavní povinnost 
veřejné moci zajistit dotčenému vlastníku adekvátní náhradu (čl. 11 odst. 4 
LZPS), a to z veřejných prostředků nebo z prostředků toho, v jehož 
prospěch je zásah do vlastnictví proveden." 
Podatel je pak přesvědčen, že Změna územního planu ve světle požadavků 
kladených na územně plánovací dokumentaci, resp. kritérií pro její 
posuzování, nemůže obstát a je tedy nutné ji zcela zásadním způsobem 
přepracovat. Jinak nelze o (byť základní) přiměřenosti postupu při územním 
plánování vůči vlastnickým právům podatele uvažovat. 
 
Za naprosto nepřijatelné pak - v dále specifikovaném rozsahu - podatel 
ještě považuje, pokud se ve Změně územního plánu (na s. 20 v bodu 1) 
uvádí, že: „Územní plán vymezil plochy pro veřejně prospěšné stavby a 
opatření, pro které lze práva k pozemkům, a stavbám vyvlastnit nebo 
vlastnická práva omezit. Plochy, které jsou dotčeny veřejně prospěšnou 
stavbou nebo opatřením, je možno vyvlastnit nebo vlastnická práva omezit 
v rozsahu vlastní stavby včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a 
řádného užívání pro stanovený účel. A proto v nich nesmí být realizovány 
takové změny v území, které by realizaci VPS, pro kterou jsou vymezeny, 
znesnadňovaly, ekonomicky znevýhodňovaly nebo jí bránily zcela." [srov. 
též úplné znění Územního plánu města Pardubic uvedené v odůvodnění 
Změny územního plánu] 
 
Zvýrazněná věta nemá v územně plánovací dokumentaci své místo z 
jednoho prostého důvodu. Jedná se totiž o omezení, které stavební zákon - 
ani jiný právní předpis - neupravuje, a nemůže jej tak zakládat samotné 
opatření obecné povahy, zde Změna územního plánu. V tomto smyslu tedy 
podatel nutně navrhuje vypuštění daného textu ze Změny územního plánu, 
resp. z územně plánovací dokumentace města Pardubic, neb nemá oporu v 
právní úpravě. 
 
III. 
 
Závěrečný návrh 
V návaznosti na shora specifikované důvody podatel závěrem zdvořile 
navrhuje, aby pořizovatel upravil návrh XVIII. změny Územního plánu města 
Pardubic ve smyslu tímto podáním uplatněných věcných námitek. 
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JIŘÍ FIKEIS 
Palackého 2548, Pardubice 
Podán dne 23. 5. 2017 pod č.j. MmP 34383/2017 

ROZHODUTÍ O NÁMITCE 

Nesouhlas se zařazením pozemku 2075/15 do Městského parteru. 
 
Odůvodnění: 
V těchto místech je provozovna Fikeis výroba klíčů již 25 let. Pozemek 
2075/15 je soukromý a je na něm postavena malá provozovna. Není jasné 
proč linie MP byla záměrně posunuta do soukromých pozemků. Nejspíše se 
jedná o snahu likvidace soukromého podnikání. Ve změně č XVII toto území 
do MP není zahrnuto. 

Námitka se zamítá. 
 
Odůvodnění: 
Jedním z úkolů územního plánování je stanovení koncepce rozvoje území, 
včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území a 
právě tomuto se věnuje XVIII.změna ÚPmP. Tato změna ve svém základu 
vychází z registrované Územní studie Přednádraží, která je podkladem pro 
tuto změnu. XVIII. změna ÚPmP má prověřit, posoudit a navrhnout funkční 
využití a komplexní řešení území a veřejné infrastruktury v souladu s 
dosavadním vývojem, charakterem území a širšími souvislostmi. Nová 
koncepce území má za úkol vytvořit kvalitní podmínky pro vznik nového 
reprezentativního centra Pardubic ve spojení s multimodálním uzlem 
osobní dopravy.  XVIII.změna ÚPmP  zároveň vytváří podmínky pro 
navrácení městotvorných prvků do území s výskytem starých zátěži a  
brownfield (konkrétně areál bývalého Lihovaru). Z těchto důvodu není 
námitce vyhověno.   
Upozorňujeme, že schválení XVIII.změny  ÚPmP  neznamená nutnost 
okamžitého přemístění provozovny, ale pouze omezuje majitele či nájemce 
dotčených pozemků, jelikož po schválení XVIII.změny  ÚPmP  bude 
v námitce řešené území zařazeno do ploch přestavby, kde je možné 
provádět pouze udržovací práce na již existujících stavbách.  
Zmiňovaná XVII. Změna ÚPmP řeší zcela jiné území, a proto je logické, že 
v ní není obsaženo řešení, které navrhuje XVIII. změna ÚPmP. 
 
Pro zpracování odůvodnění byly použity podklady: 

- Stavební zákon 
- Územní plán města Pardubice 

- Územní studie Přednádraží 
 
 
Zpracovala: Ing. Petra Vojtíšková se souhlasem určené zastupitelky Ing. Heleny Dvořáčkové 

 
 
 
 
p) Vyhodnocení p řipomínek  

 

VYHODNOCENÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ 
NÁVRHU XVIII. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA PARDUBICE 

 

1. SOUSEDNÍ OBCE 
  
OBEC RYBITVÍ 
Školní 180, 533 54 Rybitví 
Podán dne 11. 10. 2016 pod č.j. 65200/2016 

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY 

Na základě usnesení zastupitelstva Obce Rybitví č. 7 ze 12.9.2016 zasíláme 
připomínku k navrhované změně č. XVIII: 
Obec Rybitví nesouhlasí s přesunem komunikace 11/341 s napojením na 
plánovanou přeložku silnice 1/36, tak jak je navržena v přiloženém výkresu. 
Tato změna není v souladu se zpracovávanou změnou č. 1 ÚP Rybitví / 
odkaz na ZÚR Pk/. 
Zvažovaná varianta v uvedeném výkresu by znamenala značný nárůst 
dopravy na stávající komunikaci III/322 25 ve směru od Pardubic v těsné 
blízkosti obytné části obce, navíc pokud existuje varianta s budoucím 
rozšířením silnice III/322 25 na čtyřproudovou. 

Předmětem návrhu XVIII. změny ÚPmP není změna trasování komunikace 
II/341.  
Trasy dopravních komunikací uvedené v ZUR Pk jsou v platném ÚPmP i 
v návrhu XVIII. změny ÚPmP respektovány. 
Nevyvolá úpravu návrhu XVIII. změny ÚPmP. 

 

 

 
OBEC SPOJIL 
Na Okrajích 100, 530 02 Spojil, zastoupena Mgr. J. Zwyrtek 
Hamplovou 
Podán dne 31. 8. 2016 pod č.j. 55776/2016 

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY 

Na základě svého zmocnění obcí Spojil ve věci územního plánu tímto 
podávám v řádné lhůtě z procesní opatrnosti tyto následující připomínky k 
„NÁVRHU XVIII. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA PARDUBICE" 
Tyto připomínky podáváme z toho důvodu, že tytéž jsme vznesli k zadání 

Připomínka se věcně nedotýká lokality projednávané XVIII. Změně ÚPmP.  

Nevyvolá úpravu návrhu XVIII. Změny ÚPmP. 
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XX. Změny ÚP města Pardubice, a v tuto chvíli nemá obec postaveno na 
jisto, zda připomínky k zadání XX. Změny ÚP obsahově souvisí s návrhem 
aktuálně w projednávané XVIII. Změny UP města Pardubice. 
V tomto smyslu nechť jsou prosím vyhodnoceny, a pokud obsahově (a to 
jak přímo, tak nepřímo) se zadáním XX. změny souvisejí, ať jsou zahrnuty 
do souboru všech připomínek a takto jsou vyhodnoceny, a pokud obsahově 
se změnou č. XX. 
nesouvisejí, ať jsou jako irelevantní odloženy. 
Připomínky obce Spojil spočívají v následujícím: 
1. Obec Spojil požaduje důsledně dodržet Republikové priority 
dotýkající ÚP Pardubice, a to především zajištění ochrany nezastavěného 
území, zejména zemědělské a lesní půdy. Žádosti, které zastupitelstvo 
města Pardubice postoupilo v XX. změně k dalšímu projednání, jsou totiž v 
přímém rozporu s tímto požadavkem republikových priorit. Politika 
územního rozvoje CR je celostátní nástroj územního plánování, který slouží 
zejména pro koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni a pro 
koordinaci územně plánovací činnosti krajů a současně jako zdroj 
důležitých argumentu při prosazování zájmů CR v rámci územního rozvoje 
Evropské unie. Dokument Politika územního rozvoje CR určuje požadavky 
na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových .... určuje 
strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů a stanovuje 
republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území. Je proto závazný i pro samosprávy v krajích, tedy i pro město 
Pardubice, a to ve znění Aktualizace č. 1 PUR CR, která byla vládou 
projednána a schválena dne 15. dubna 2015. Namítli jsme, že tak, jak je XX. 
změna UP navržena, je v rozporu s Aktualizací č.l PUR CR, a z tohoto 
důvodu žádáme o přihlédnutí k této otázce i v aktuálně projednávané 
změně č. XVIII. 
2. Obec Spojil současně v té souvislosti požaduje dodržet v 
kterékoli části projednávání ÚP Zásady územního rozvoje Pardubického 
kraje, které nabyly účinnosti dne 7.10. 2014. Zastáváme názor, že žádná 
změna ÚP Pardubice nesmí být s tímto dokumentem v rozporu. 
3. V souvislosti s body 1 a 2 Obec Spojil požaduje především, a o to 
více důsledně, eliminaci dopadů Žádosti 29. Starzone a.s., sídlem Cepí 101, 
Cepí, která požaduje v rámci XX. změny změnu na pozemcích p.č. 152/1, 
187/1, 188/2, 192/1 a 196 k.ú. Černá za Bory a na pozemcích p.č. 609 a 779 
k.ú. Staročernsko z funkčního využití OK - občanská vybavenost 
koncentrovaná na VL - výroba lehká a ZI - zeleň izolační. Obec Spojil se 
důvodně obává, že požadovanou změnou by funkční využití ploch v této 
lokalitě výrazně omezila její práva, a v souvislosti se zamýšleným projektem 
společnosti Starzone a.s. že by došlo k výraznému ohrožení obce Spojil a 
jejího katastrálního území enormním zvýšením odtokových poměrů 
dešťových vod z této lokality prostřednictvím Spojilského odpadu s 
případnými následnými povodňovými škodami. Zde se odkazujeme na 
dokument Povodňový plán obce Spojil a Studii odtokových poměrů 
dešťových vod na Spojilském odpadu. Tyto jsou zpracované, a 
měly by, mimo správního uvážení zpracovatele XX. změny ÚP Pardubice, 
podpořit zamítnutí žádosti jmenovaného subjektu - v případě, že se daného 
projektu dotýká i změny XVIII., žádáme, aby k těmto připomínkám bylo 
přihlédnuto.   Obec k tomu vedou mj. tyto důvod - v roce 2008, kdy se 
připravovala I. etapa výstavby logistického centra společností Starzone a.s. 
v dané lokalitě, podepsala Obec Spojil trojstrannou dohodu, jejímž 
účastníkem byla mimo jiné právě společnost Starzone a.s., a tato dohoda se 
týkala a týká péče o Spojilský odpad. Ze strany společnosti Starzone a.s. 
nebyla a není tato dohoda plněna, a proto se stala pro obec Spojil zcela 
nedůvěryhodnou. Společnost neplní závazky, k nimž se zavázala v 
souvislosti s první etapou výstavby logistického centra, a s ohledem na 
ustanovení mj. o dobrých mravech by k tomu mělo být přihlédnuto. V 
případě, že by došlo k požadované změně funkčního využití ploch, 
následkem bude nevratné poškození a devastaci krajiny s nedozírnými 
následky pro životní prostředí a kvalitu života obyvatel žijících v 
bezprostředním okolí. I obyvatelé jsou součástí životního prostředí, a proto 
se na to musí brát zřetel. 
 
V případě, že se změna ÚP č. XVIII. daného projektu a předmětných 
pozemků, které byly citovány, nedotýká, pak tyto připomínky žádáme 
pouze založit do agendy UP  Pardubice k dané změně jako irelevantní. 
 
Ostatní sousední obce neuplatnily v zákonné lhůtě své připomínky. 
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2. SUBJEKTY UPLATŇUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY 
 
ING. MIROSLAV TREJDL 
Boháčova 1721, 530 03 Pardubice 
podán dne 22. 9. 2016 pod č.j. MmP 60854/2016 

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY 

Ve smyslu Veřejné vyhlášky - Oznámení zveřejnění návrhu XVIII. změny 
územního plánu města Pardubice vydané MmP-OHA dne 11.8.2016 pod 
Sp.zn.: OHA/41432/2014/Zr a předchozích jednání s MmP-OHA 
souvisejících s projednanou Územní studií Přednádraží Pardubice, kdy v 
této US byla předmětná plocha rozšíření určena k zástavbě s funkcí SM - 
smíšené území městské, a tato US je podkladem pro zpracování XVIII. 
změny územního plánu města Pardubice, podáváme konkrétní připomínku 
k tomuto výše uvedenému návrhu předmětné změny XVIII. ÚP - 
požadujeme rozšíření plochy přestavby XVII1/7P o plochu XVIII/b 
vymezenou v návrhu XVIII. změny ÚP jako stabilizovanou plochu krajinné 
zeleně. 
Záměrem žadatele a vlastníka předmětných dotčených pozemků je 
realizace dostavby obchodního zařízení v souladu se stanovenými 
podmínkami pro typ funkční plochy OK - občanská vybavenost 
koncentrovaná.  
Jsme dále připraveni ke konkrétní společné komunikaci vedoucí k přípravě 
realizace záměru.  Děkujeme předem za kladné vyřízení a zapracování naší 
žádosti. 

Návrh XVIII. změny ÚPmP bude upraven tak, aby byl v souladu 
s projednanou Územní studií Přednádraží Pardubice, v rámci které byla 
plocha v návrhu XVIII. změny ÚPmP značená jako XVIII/b (stabilizovaná 
plocha krajinné zeleně.) určena k zástavbě s funkcí OK, tedy navazující na 
okolní navržené plochy.  

 

 

 
ING. HELENA DVOŘÁČKOVÁ, URČENÁ ZASTUPITELKA 
MmP 64280/2016 podán dne 10. 10. 2016 pod č.j. MmP 64748/2016 

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY 

Z titulu určeného zastupitele pro Územní plán Vám sděluji text schválené 
připomínky vycházející z platného usnesení Zastupitelstva města Pardubic 
ze dne 26.9.2016 v tomto znění: 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Souhlasí se zněním připomínky Statutárního města Pardubice do 
společného jednání, dle ustanovení § 50 odst. 3 Stavebního zákona ve 
znění pozdějších předpisů, k návrhu XVIII. Změn Územního plánu města 
Pardubic, která zní: 
Statutární město Pardubice požaduje v XVIII. Změnách Územního plánu 
města Pardubice zachovat funkční členění ploch dle územní studie 
schválené usnesením Z/921/2016 v plném rozsahu v místě vypuštěné trasy 
silnice II. třídy. 
 
Znění usnesení Z/921/2016: 
„Zastupitelstvo města Pardubic Bere na vědomí návrh pořizovatele ÚPD na 
vložení Územní studie Přednádraží a Územní studie Letní stadion do 
evidence územně plánovací činnosti (§30 odst.(4) SZ" 

 

 

 
Návrh XVIII. změny ÚPmP bude upraven tak, aby bylo zachováno funkční 
členění ploch dle územní studie schválené usnesením Z/921/2016 v 
plném rozsahu v místě vypuštěné trasy silnice II. třídy.  

 

 
VODOVODY A KANALIZACE A.S. 
Teplého 2014,  530 02 Pardubice 
Podán dne 10. 10. 2016 pod č.j. 64827/2016 

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY 

Předložený dokument Návrh XVIII.změny ÚP města Pardubic: 
- řeší dopravní využití oblasti Přednádraží v souladu se zpracovávanou 
územní studií  
- obsahuje podmínky pro rozšíření centra města západním směrem až 
k MUK U Trojice (Palackého) 
- nerozšiřuje zastavitelné plochy nad rámec platné UPM 
- navazuje dle platné UPM na využití areálu bývalého lihovaru a vymezuje 
tuto plochu jako přestavbovou pro území smíšené centrální  
- určuje plochu v prostoru stávajícího autobusového nádraží 
(severozápadně od křižovatky U Marka) jako plochu přestavby pro smíšené 
území městské specifické  
- vypouští z řešení přeložku komunikace za lihovarem a vede silnici Il.tř.v 
pokračování Palackého tř. a určuje plochy přestavby pro smíšené území 
městské ( severní okraj Pivovaru a bývalé továrny Prokop)  
- ruší přestavbovou lokalitu pro rozvoj zdravotnictví, tj. bývalý areál Tesla –
Kyjevská  
- neobsahuje popis potřeby zásobování vodou a způsob odkanalizování – 
zůstává stávající.  
 
K návrhu XVIII. změny územního plánu uvádíme následující: 
- K řešení předmětného území „Přednádraží" již byla vydána dílčí 
stanoviska, která zůstávají v platnosti v plném rozsahu. K dalším záměrům a 
jednotlivým stupňům PD či urbanistickým studiím v území se vyjádříme 
samostatně po jejich předložení.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předmětem návrhu XVIII. změny ÚPmP není územní ani stavební řízení.   
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- Při řešení dopravních staveb a ostatních záměrů využití předmětného 
území požadujeme respektovat trasy a ochranná pásma stávajících a 
překládaných vodovodů a kanalizací a souvisejících objektů v souladu s 
ustanovením zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném 
znění. 
 
- Žádáme o zařazení do rozsahu Změny XVIII.ÚP jako veřejně prospěšnou 
stavbu umístění dešťové zdrže na kanalizaci do území při ul.Kpt.Bartoše - 
viz přiložená situace. 
 
- Textová část na str. 9 v zeleném rámečku nahoře nedopatřením chybně 
uvádí, že se jedná o "XIX.změnu". 
 
Další připomínky nemáme. 

Trasy a ochranná pásma stávajících a překládaných vodovodů a kanalizací a 
souvisejících objektů jsou platným ÚPmP i návrhem XVIII. změny ÚPmP 
respektovány (viz koordinační výkres).  Nevyvolá úpravu návrhu XVIII. 
změny ÚPmP. 
 
 
Tento požadavek se nachází mimo řešené území XVIII. změny ÚPmP.  
Nevyvolá úpravu návrhu XVIII. změny ÚPmP. 
 
 
Chybné označení bude v návrhu XVIII. změny ÚPmP opraveno. 

 
ČSOB 
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 
Podán dne 11.10.2016 pod č.j. 65198/2016 

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY 

Vážení, společnost Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 
150 57 Praha 5, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B XXXIV, vložka 46., IČ: 00001350, (dále 
jen „Podatel"), tímto podává své připomínky k návrhu XVIII. změny 
Územního plánu Pardubic, etapa NÁVRH ZMĚNY pro spol. jednání (dále jen 
„Návrh"), vypracovaný pro zadavatele, Magistrát města Pardubic, atelierem 
AURUM s.r.o., Pardubice. 
Podatel své připomínky k Návrhu činí ve vztahu k lokalitě „Lihovar" a jejímu 
okolí, tj. zejména k pozemkům st. 666/1, st. 666/2, st. 1253, st. 3144, st. 
3145, st. 3159, st. 3160, st. 3162, st. 3351/1, st.3351/3, st. 3352, st. 7194/2, 
st. 9590, st. 9591, st. 9593, 1751/1, 1755/9, 2075/16, 1749/8, zapsaných na 
LV 11326, k.ú. a obec Pardubice, a pozemkům na ně navazující (dále jen 
„Lokalita Lihovar"). 
Podává přitom své připomínky i s odkazem na to, že Podatel resp. 
společnost tvořící konsorcium Podatele, zvažuje výstavbu v Lokalitě Lihovar 
resp. jejím okolí a v Návrhu obsažená změna územního plánu takovou 
výstavbu může podstatně ovlivnit. 
 
Připomínky Podatele k Návrhu jsou následující: 
1. V tabulce přestavbových území pro sektor centrum (str. 22) se doplňují 
řádky: "9-0, VIII-2P Výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny 
hygienické hlukové limity, je zde podmíněně přípustná za předpokladu, že v 
další fázi přípravy záměru bude prokázáno nepřekročení maximální 
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech 
staveb a chráněných venkovních prostorech. " Rozumíme požadavku na 
ochranu kvalit životního prostředí, je však nutno konstatovat, že v prostoru 
Palackého ulice je již v současné době podle dostupných údajů limit 
přípustné hladiny hluku překročen a negativně ovlivňuje zejména bytové 
domy západně od nádraží. Při takto obousměrně formulované podmínce se 
pak bohužel stanou rozvojové plochy přiléhající k Palackého třídě, tedy i 
plochy Lokality Lihovar, prakticky nevyužitelné, neboť jakákoli výstavba (a 
zejména při funkci "smíšené území centrální") musí dle OTP by řešit 
parkování uživatelů a přinese tedy výpočtově do prostoru Palackého ulice 
navýšení dopravní zátěže a s ní související (byť jen nepatrné) zvýšení zátěže 
hlukové. Navrhujeme proto upustit od takto použité formulace podmínky, 
neboť ve svém důsledku výstavbu v daném území vylučuje. 

 
 

2. Je navržena změna textové části územního plánu č. 79 (str. 16), 
kde se pro Územní studii US2 ukládá podmínka dopravního napojení 
Lokality Lihovar z ul. Kpt. Bartoše v jednoznačně určeném místě, jež 
specifikuje grafická dokumentace, zejména Hlavní výkres změny (str. 35). 
Domníváme se, že pro takto jednoznačně určené místo napojení není 
důvod, neboť napojení Lokality Lihovar bude zajišťovat místní komunikace, 
která neponese zátěž průjezdné dopravy a nebude tedy vyžadovat 
kapacitní křižovatku. Situování napojení na ulici Kpt. Bartoše by mělo vzejít 
spíše z koncepce rozvoje lokality, zpracované v předjímané územní studii 
(samozřejmě s respektováním pravidel a principů řádného dopravního 
řešení). Dovolujeme si proto navrhnout umožnění volnější polohy 
dopravního napojení Lokality Lihovar z ul Kpt. Bartoše v dané oblasti, tedy 
případné mapové vyznačení delšího úseku pro budoucí volbu jeho 
nejvhodnějšího umístění. 
Zdvořile tímto žádáme o zohlednění výše uvedených připomínek a 
provedení příslušných úprav Návrhu v dalších fázích projednání návrhu 
XVIII. změny Územního plánu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad 1 - K hygienickým hlukovým limitům se vyjadřuje z pozice dotčeného 
orgánu Krajská hygienická stanice (dále jen KHS). KHS ve svém stanovisku 
v rámci společného jednání k návrhu XVIII. změny ÚPmP zn. KHSPA 14148 
/2016/HOK-Pce  podaného na odbor hlavního architekta dne 13. 9 2016 
pod č.j. MmP 58618/2016 vyjadřuje  souhlas s návrhem XVIII.změny ÚPmP 
za splnění stanovených podmínek. Jednou z podmínek je požadavek, aby 
byla případná funkce bydlení v ploše přestavby XVIII/9P  (lokalita lihovar) 
vedena jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem z 
provozu na stávající silnici č. 1/36 a hlavní místní komunikaci (ulice Kpt. 
Bartoše). Stanoviska dotčených orgánu jsou pro pořizovatele závazná, a 
proto je podmínka v návrhu XVIII. změny ÚPmP uvedena. 
Podmínka KHS se týká nově vznikající zástavby s podílem bydlení. 
V regulativu plochy SC – smíšené území centrální je uvedeno: „Plochy 
smíšeného území centrálního jsou územím využitým především pro 
občanskou vybavenost sloužící potřebám obyvatel v městském i 
regionálním měřítku s minimálním podílem bydlení (max. 30% podlahové 
plochy objektu)  - viz odůvodnění návrhu XVIII. změny ÚPmP - textová část 
– Příloha č.1  str. 16.  To znamená, že v ploše XVIII/9P je možné v rámci 
stavby mít 0-30% podlahových ploch vyhrazených pro bydlení. Výstavba 
v dané lokalitě není touto podmínkou vyloučena. 
 
Ad 2 - Plovoucí značka „způsob dopravního napojení lokality“ představuje 
přibližné – optimální - umístění, které zohledňuje celkovou dopravní 
koncepci pro danou lokalitu, nikoli přesné místo napojení. Nejedná se tedy 
o jednoznačně určené místo.  
Přesné umístění dopravního napojení bude specifikováno až v rámci 
pořízení územní studie, jejíž vypracování je podmínkou výstavby v lokalitě  
VIII/9P - výroková část návrhu XVIII. změny ÚPmP - textová část – územní 
studie U2 (str. 16). 
Z tohoto důvodu není nutné upravovat návrh XVIII. Změny ÚPmP, jelikož je 
v souladu se zněním připomínky. 
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3. PŘIPOMÍNKY POŘIZOVATELE 
 
Str. 9 – špatně uvedené číslo změny – nejedná se o XIX. Změnu ale o XVIII. změnu 
pro plochy XVIII/P2 a XVIII/P3 zůstane ponechána podmínka územní studie jako podkladu pro rozhodování v území (str.16-17). 
Stávající je Územní studie Přednádraží, která je podkladem pro pořízení XVIII.změny ÚPmP, bude po vydání XVIII.změny ÚPmP 
zaregistrována jako územní studie pro rozhodování v území.  Není dále požadováno – vypustit z návrhu XVIII. změny územního 
plánu. 

 
Zpracovala: Ing. Petra Vojtíšková se souhlasem určené zastupitelky Ing. Heleny Dvořáčkové 

 
 
 

VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ 
NÁVRHU XVIII. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA PARDUBICE 

 
1. SOUSEDNÍ OBCE 

Žádná ze sousedních obcí neuplatnila v zákonné lhůtě své připomínku. 

 
1. SUBJEKTY UPLATŇUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY 

 
VODOVODY A KANALIZACE A. S. 
Teplého 2014, 530 02 Pardubice 
Podán dne 23. 5. 2017 pod č.j. MmP 33554/2017 

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY 

K řešenému návrhu XVIII.změny územního plánu byly vydány připomínky 
10.10.2016, které jsou v předloženém upraveném návrhu vypořádány. 
Uvádíme pouze poznámku : Ve výkrese základního členění území (1:5000), 
list č.l chybí vyznačení plochy XVIIl/b, která je citována ve vypořádání 
stanovisek na str.39 Odůvodnění. 
Další připomínky nemáme. 

 

Vzato na vědomí.  
 
Odůvodnění: 
Nevyplývají žádné nové skutečnosti.  
Plocha XVIII/b již není v návrhu XVIII.změny  ÚPmP obsažena, jelikož byla na 
základě vyhodnocení stanovisek a připomínek v rámci společného jednání 
přiřazena k ploše XVIII/7P – plochy občanského vybavení. 

Nevyvolá úpravu návrhu XVIII.změny ÚPmP. 
 
ČESKÉ DRÁHY, A.S., GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ  
Nábřeží Svobody 1222, 110 15 Praha 1 
Podán dne 23.5.2017 pod č.j. MmP 34360/2017 

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY 

Záměr XVIII. změny územního plánu města Pardubice se týká správního 
území k. ú. Pardubice. 
V katastrálním území Pardubice se nacházejí nemovitosti a zařízení ve 
vlastnictví subjektu České dráhy, as (tč 70994226), uvedené dle listu 
vlastnictví Č. 716 (k. ú. Pardubice) a evidované v příslušném katastru 
nemovitostí 
Výše uvedený majetek je dotčen zejména návrhem těchto lokalit, které 
jsou v návrhu ÚP definovány jako plochy přestavby: 
•lokalita č. XVIII/3P - navržená pro funkční využiti silniční dopravu (DHs); 
plocha je navržená pro dopravní terminál B, určený pro dálkové a regio 
busy, v této ploše je možno realizovat nadzemní objekt určený pro 
parkování (předpokládaná kapacita cca 350 míst). Lokalita je v ÚP vedená 
jako VPS XVm/VD/3. Realizace je podmíněna územní studii US1. 
České dráhy, a.s., jako vlastník pozemků 3000/57, 3000/39, 2798/28, 
1778/67 a 5530/1, vše k.ú. Pardubice, vznáší k návrhu změny tyto 
připomínky: 
Terminál B je částečné navrhovaný na pozemcích v majetku ČD, a.s. - 
protože se jedná o plochu z hlediska využití pro dráhu jako zbytnou, české 
dráhy, a.s., souhlasí s navrhovaným řešením za podmínky majetkoprávního 
vypořádání. 
Součástí dopravního řešení navrhovaných změn v lokalitě přednádraží je 
mimoúrovňové propojení přes areál (kolejiště) hlavního nádraží - v 
dokumentaci naznačeno jen jako schematické trasování. 
Upozorňujeme, že v současné době probíhá mezi ČD, a.s. a SŽDC, státní 
organizací úprava majetkoprávních vztahů v železničních stanicích. Tímto 
projektem jsou výše uvedená lokalita i dopravní řešení změny dotčeny. 
Případné uplatněni předkupního práva pro realizaci VPS by zkomplikovalo 
či znemožnilo tento proces; z tohoto důvodu doporučujeme uplatňovat § 
101 SZ až po vyjasnění vlastnictví v řešeném území a připadnou úpravu 
majetkoprávních vztahů k těmto plochám doporučujeme řešit jen v 
nezbytně nutném rozsahu navrhovaných opatření a nikoliv změnou 
vlastnictví celých pozemků. 

Vzato na vědomí.  
 
Odůvodnění: 
Nejedná se obsahově o námitku, ale pouze o konstatování faktu a souhlasu 
s návrhem XVIII. změny ÚPmP. 
Nevyvolá úpravu návrhu XVIII. změny ÚPmP. 
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•lokalita č. XVHI/6P - navržená pro funkční využití smíšené území centrální 
Upozorňujeme, že navrhovaná lokalita se nachází v ochranném pásmu 
dráhy. 
Ochranu dráhy, včetně nemovitostí v ochranném pásmu dráhy (OPD) nebo 
v sousedství s dráhou, upravuje zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách v 
platném znění a jeho prováděcí vyhlášky, zejména vyhláška Č. 177/1995 Sb. 
„stavební a technický řád drah" v aktuálním znění. Připomínáme, že v OPD 
lze zřizovat a provozovat stavby a jiné činnosti jen se souhlasem Drážního 
úřadu, případně Ministerstva dopravy ČR a se souhlasem vlastníka 
pozemků dráhy a vlastníků sousedních pozemků. 
Mimo uvedené není k návrhu XVIII. změny územního plánu města 
Pardubice ze strany Českých drah, a.s. námitek ani dalších připomínek. 

 
 
ZELENÁ PRO PARDUBICKO, Z. S. 
Bartoňova 831, 530 12 Pardubice 
podán dne 22. 5. 2017 pod č.j. MmP 33072/2017 

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY 

K předloženému návrhu změny ÚP předkládáme tuto připomínku: 
Ve změně XVIII/7P, navrhujeme změnit využití pozemků p.č. 1800/2 a 
1803/6 z navrhované OK (Občanská vybavenost koncentrovaná) na KZ 
(zeleň krajinná), příp. na ZVu (zeleň městská parková). 
Jsou to pozemky za hypermarketem Albert u VKP Podkovy (mrtvého 
ramene) s cennými stromy. Na pozemku 1803/6 roste např. památný jasan 
ztepilý, s obvodem 484 cm. Pokud bude na pozemku způsob využití 
"Občanská vybavenost koncentrovaná" budou silné snahy stromy vykácet! 
A navrhovaná změna využití pozemků tomu nepochybně přispěje. 
Pokládáme také za nepřípustné, aby pozemky "Občanská vybavenost 
koncentrovaná" sousedily bezprostředně s VKP Podkova. 

Připomínce se nevyhovuje. 
 
Odůvodnění:  
S ohledem na došlé připomínky v rámci společného jednání a řešení 
vyplývající z Územní studie Přednádraží, která je podkladem pro pořízení 
XVIII.změny ÚPmP, byl návrh XVIII.změny v této části upraven z původně 
navrhovaných ploch zeleň izolační (v návrhu XVIII.změny ÚPmP pro 
společné jednání značených jako plochy XVIII/b) na plochy občanské 
vybavenosti. Dle platného Územního plánu města Pardubice jsou uvedené 
pozemky p.č. 1800/2 a 180/6 v k.ú. Pardubice v celé své rozloze zařazeny 
taktéž do zastavitelných ploch - koridor systému silniční dopravy, z toho 
vyplývá, že bylo taktéž počítáno s jejich zastavěním na úkor stávající zeleně.  
K přeřazení výše uvedených pozemků do plochy XVIII/7P - občanská 
vybavenost se v rámci veřejného projednání návrhu XVIII.změny ÚPmP 
vyjadřovaly též dotčené orgány, které s touto úpravou souhlasí. 
Nevyvolá úpravu návrhu XVIII.změny ÚPmP. 

 
Zpracovala: Ing. Petra Vojtíšková se souhlasem určené zastupitelky Ing. Heleny Dvořáčkové 

 
 
 
q) Údaje o po čtu list ů odůvodn ění územního plánu a po čtu výkres ů k němu p řipojené grafické 

části 

I. Územní plán 

II.A – textová část odůvodnění územního plánu (počet stran 74) 
II.B – grafická část: 

II.B1     Koordinační výkres        1:5000 
II.B3  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu    1:5000  
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POUČENÍ: 

Proti XVIII. Změně Územního plánu města Pardubice vydané formou opatření obecné povahy nelze podat 

opravný prostředek (§173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění). 

 

Po vydání bude XVIII. Změna Územního plánu Pardubice uložena na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního 

architekta, na stavebním úřadu Magistrátu města Pardubic a na  KrÚ Pardubického kraje, Odboru rozvoje, 

oddělení územního plánování.  

 

 

 

 

 

 

 …………………………      ………………………… 

 Ing. Martin Charvát      Ing. Helena Dvořáčková 

 Primátor        Náměstkyně primátora 

 

 

 

 

 

ÚČINNOST: 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 173 odst. 1 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění). 

 


