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A1 – TEXTOVÁ ČÁST 
 

1.   VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 
Zastavěné území obce je vymezeno v grafické části územního plánu v souladu s §58  
Stavebního zákona (zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). Vychází z 
hranice intravilánu vymezené k 1.9.1966, která byla aktualizována na základě údajů katastru 
nemovitostí a skutečností zjištěných průzkumem území v době zpracování první etapy ÚP (7-8 
/ 2010) i při zpracování upraveného návrhu ÚP (4/2012).    
 
Hranice zastavěného území je vyznačena v těchto výkresech:   
- návrh ÚP: výkres základního členění území (A2.1), hlavní výkres (A2.2), hlavní výkres- 
koncepce technické infrastruktury (A2.3).  
 
- odůvodnění ÚP: koordinační výkres (B2.1), výkres předpokládaných záborů půdního fondu 
(B2.3).   

 
Řešené území je vymezeno katastrálním územím Choteč u Holic o rozloze 416 ha.   

 

2.   KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

 
- zásady celkové koncepce rozvoje obce 
 

Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech přírodních, 
civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na územní plánování 
v řešeném území.  
 
Koncepce územního plánu respektuje stávající urbanistickou strukturu obce, kterou dále 
rozvíjí; návrhové lokality jsou tak převážně situovány v okrajových částech v návaznosti na 
stávající zástavbu (plochy „zastavitelné“), nebo v menší míře uvnitř zastavěného území 
(plochy „přestavbové“).  
 
V ÚP je v souladu se ZÚR Pardubického kraje zapracován koridor pro výstavbu komunikace 
R35 – východně od obce.  
 

- hlavní cíle rozvoje 
 
Z hlediska vymezení rozvojových území navrhuje územní plán dostatečný rozsah ploch 
především pro bytovou výstavbu, rozšíření ploch občanské vybavenosti, vymezení ploch pro 
drobnou výrobu a skladování; současně zajišťuje koordinaci funkcí v řešeném území se 
záměrem nadmístního významu, kterým je výstavba rychlostní silnice R35.   

 
- hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot 

 
Navržená koncepce rozvoje území zohledňuje přírodní hodnoty, především lesní plochy 
v okolí obce, vodní plochy a toky, a prvky generelu ÚSES ( biocentra, biokoridory ). ÚP rovněž 
respektuje urbanistickou strukturu obce vč. kulturních hodnot v území a památek místního 
významu a zajišťuje koordinaci funkcí s navazujícím územím.  
 
Výčet chráněných území a ochranných pásem je uveden v kap.7 Odůvodnění ÚP.   
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3.    URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH 
PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

 
Urbanistický návrh vychází z aktuálních požadavků na územní rozvoj v obci za současné 
koordinace se záměry nadmístního významu a uspořádání funkčních ploch v řešeném území.  
 
- funkční typy rozvojových ploch:  
 
- lokality pro rozvoj bytové výstavby : - zastavitelné plochy  Z2, Z3, Z4, Z5, Z6  
          - přestavbová plocha P1  
 
- lokalita pro vymezení ploch výroby : - zastavitelná plocha  Z1  
 
- lokalita pro rozšíření rekreačních ploch: - přestavbová plocha P2  
 
- lokalita pro vymezení ploch pro skladování: - přestavbová plocha P3  
 
- koridor pro situování rychlostní komunikace R35: - zastavitelná plocha Z7 
 
- územní rezerva pro technickou vybavenost: R1   
 
 
Poznámky:  
Při splnění regulativů uvedených v textové části a podmínek stavebního zákona vč. 
navazujících vyhlášek v jednotlivých případech stavby realizovat i mimo návrhové plochy 
(např. v prolukách, větších zahradách) v rámci příslušných funkčních ploch. 
 
Pro rozvoj drobné a řemeslné výroby a podnikatelských aktivit menšího rozsahu, nerušících 
nad míru přípustnou bytovou zástavbu jsou v rámci funkční regulace (viz kap.6 ÚP) vytvořeny 
podmínky pro situování těchto činností uvnitř obce. 
 
 
Architektura navrhovaných objektů by měla být adekvátní charakteru okolní zástavby. 
Podmínky prostorového uspořádání jsou pro rozvojové plochy uvedeny v kap.3 ÚP                    
– Vymezení zastavitelných ploch. 
 
Komunikační kostra řešeného území je stabilizovaná a zůstane zachována i do budoucna. Při 
realizaci budou u rozsáhlejších lokalit pro bytovou zástavbu doplněny místní obslužné 
komunikace, které budou navazovat na stávající komunikační síť.  
Do řešeného území zasahuje koridor navrhované silnice R35, která místní dopravu neovlivní. 
S hlavní komunikací v obci – silnicí III/29817 se předpokládá mimoúrovňové křížení.  
 
Systém sídelní zeleně v zastavěné části obce zůstává zachován, tzn. převážně volně 
rozptýlená vysoká zeleň po celé ploše obce se zvýšenou koncentrací na plochách veřejných 
prostranství.  
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- VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
 

 
SV - plochy smíšené obytné - venkovské 

číslo podmínky využití plochy rozloha 
(ha) 

 

 
Z2 

 
 

 

lokalizace plochy: Z (západní) okraj obce, severně od příjezdové komunikace od 
Sezemic  
 
dopravní napojení: ze silnice III.tř. nebo místní komunikace 
 
zásady prostorové regulace:  
 
- individuální RD 
- výšková regulace zástavby:   

         - RD:  max.1 NP + podkroví, šikmá střecha  
         - stavby nebytové: 1 NP  

 

 
  
 0,5088 

 

 
Z3 

 
 

 

lokalizace plochy: Z okraj obce, jižně od příjezdové komunikace od Sezemic, plocha 
využívaná jako zahrada vně zastavěného území  
 
dopravní napojení: přístup ze silnice III.tř.  
 
zásady prostorové regulace:  
 
- individuální RD 
- výšková regulace zástavby:   

         - RD:  max.1 NP + podkroví, šikmá střecha  
         - stavby nebytové: 1 NP  

 

 
  
 0,4058 

 

 
Z4 

 
 

 

lokalizace plochy:  V část obce, proluka ve stávající zástavbě využívaná jako   
                                 zemědělská plocha  
 
dopravní napojení: přístup ze silnice III.tř.  
 
zásady prostorové regulace:  
 
- individuální RD 
- výšková regulace zástavby:   

         - RD:  max.1 NP + podkroví, šikmá střecha  
         - stavby nebytové: 1 NP  

 

 
  
 0,7202 
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SV - plochy smíšené obytné - venkovské 

číslo podmínky využití plochy rozloha 
(ha) 

 

 
Z5 

 
 

 

lokalizace plochy: V okraj obce, proluka ve stávající zástavbě před Ředickým 
potokem využívaná jako zemědělská plocha - louka  
 
dopravní napojení, specifické podmínky:  
 
- přístup ze silnice III.tř. nebo místní komunikace 
- část lokality je v území možné zátopy, při návrhu staveb respektovat max. hladinu  

zatopení lokality (uvedeno ve studii „Vyhodnocení povodňového nebezpečí na 
Ředickém potoce v Chotči“ - v kap.7 Odůvodnění)  

- lokalita podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem - v další fázi je nutno 
prokázat, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku z provozu dopravy 
na R35 (lok.Z7) v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a 
chráněných venkovních prostorech  

- respektovat vymezený odstup 10 m od břehové hrany Ředického potoka 
 
 
zásady prostorové regulace:  
 
- individuální RD 
- výšková regulace zástavby:   

         - RD:  max.1 NP + podkroví, šikmá střecha  
         - stavby nebytové: 1 NP  

 

 
  
 1,6530 

 

 
Z6 

 
 

 

lokalizace plochy: V okraj obce, lokalita vymezená hranicí stávající zástavby, 
Ředickým potokem a místní vodotečí, využívaná jako louka  
 
dopravní napojení, specifické podmínky:  
 
- přístup ze silnice III.tř.  
- část lokality je v území možné zátopy, při návrhu staveb respektovat max. hladinu  

zatopení lokality (uvedeno ve studii „Vyhodnocení povodňového nebezpečí na 
Ředickém potoce v Chotči“ - v kap.7 Odůvodnění)  

- lokalita podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem - v další fázi je nutno 
prokázat, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku z provozu dopravy 
na R35 (lok.Z7) v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a 
chráněných venkovních prostorech 

- respektovat vymezený odstup 10 m od břehové hrany Ředického potoka, podél 
ostatních vodních toků respektovat manipulační pruh 6m od břehové čáry dle 
platného zákona 

- respektovat podmínky ochranného pásma lesa: ve vzdálenosti do 25m od okraje 
pozemku lesa nebudou situovány žádné stavby  

 
 
zásady prostorové regulace:  
 
- individuální RD 
- výšková regulace zástavby:   

         - RD:  max.1 NP + podkroví, šikmá střecha  
         - stavby nebytové: 1 NP  

 

 
  
 1,2529 
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VD - plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba 

číslo podmínky využití plochy rozloha 
(ha) 

 

 
Z1 

 
 

 

lokalizace plochy: Z (západní) okraj katastrálního území, v návaznosti na stávající 
skladovací areál  
 
dopravní napojení, specifické podmínky:  
 
- přístup ze silnice III.tř.  
- respektovat podmínky ochranného pásma lesa: ve vzdálenosti do 25m od okraje 

pozemku lesa nebudou situovány žádné stavby  
 
zásady prostorové regulace:  

- výšková regulace zástavby:  max. 2 NP + podkroví, šikmá střecha 
- minimálně 20% celkové plochy musí být ozeleněno  

 

 
  
 1,1892 

 
 

DS – dopravní infrastruktura - silniční 

číslo podmínky využití plochy rozloha 
(ha) 

 

 
Z7 

 
 

 

lokalizace plochy:  severovýchodní část řešeného území  
 
specifické podmínky:  
 
- lokalita zařazena v souladu se ZÚR Pardubického kraje (koridor D01) v rozsahu dle 

zpracované projektové dokumentace k ÚR 
- zastavitelné plochy vycházející z vymezeného dopravního koridoru, které nebudou 

součásti konečné trasy komunikace, budou bez náhrady zrušeny a převedeny 
následně ve změně územního plánu opět do ploch určených pro původní využití 

- návrh komunikace musí řešit průchodnost regionálního biokoridoru RBK „RBC 9006 
– LBC 94“.  

 
 

 
  
 11,3891 
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- PŘESTAVBOVÉ PLOCHY  
 

 
SV - plochy smíšené obytné - venkovské 

číslo podmínky využití plochy rozloha 
(ha) 

 

 
P1 

 
 

 

lokalizace plochy:  zemědělské pozemky ve středu obce  
 
dopravní napojení, specifické podmínky:  
 
- přístup ze silnice III.tř. a místních komunikací  
- individuální RD 
- výšková regulace zástavby:   

         - RD:  max.1 NP + podkroví, šikmá střecha  
         - stavby nebytové: 1 NP  

 

 
  
 1,0899 

 
 

RX – plochy rekreace - se specifickým využitím 

číslo podmínky využití plochy rozloha 
(ha) 

 

 
P2 

 
 

 

lokalizace plochy:  střed obce, jižně od rybníka v místech dnešní plochy skladování – 
pro rozšíření stávajících rekreačních ploch   
 
dopravní napojení, specifické podmínky:  
 
- přístup ze stávající místní komunikace  
- na jižním okraji plochy vysázet pás ochranné a izolační zeleně v š.15 m 
- podél vodního toku respektovat manipulační pruh 6m od břehové čáry dle platného 

zákona 
 
 

 
  
 0,2284 

 
 

VK - plochy výroby a skladování - skladování 

číslo podmínky využití plochy rozloha 
(ha) 

 

 
P3 

 
 

 

lokalizace plochy:  jižní část obce v návaznosti na plochy zemědělské výroby   
 
dopravní napojení, specifické podmínky:  
 
- přístup ze stávající místní komunikace  
- určeno jako manipulační plocha a plocha pro skladování materiálu pro obecní 

potřebu (v současnosti na ploše P2) 
- využití dané lokality je podmíněně přípustné – činnost nesmí narušovat navazující 

plochy obytné zástavby ani plochu rekreace   
- podél vodního toku respektovat manipulační pruh 6m od břehové čáry dle platného 

zákona 
 

 

 
  
 0,3673 
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- PLOCHA ÚZEMNÍ REZERVY 
 

 
TI – technická infrastruktura – inženýrské sítě 

číslo podmínky využití plochy rozloha 
(ha) 

 

 
R1 

 
 

 

lokalizace plochy:  severně od obce, u polní cesty k Ředickému potoku  
 
dopravní napojení, specifické podmínky:  
 
- přístup ze stávající místní komunikace 
- plocha pro výstavbu obecní ČOV 
 

 
  
 0,0400 

 
 
 
 
NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

 
 
V zastavěném území je sídelní zeleň zastoupena jako přímá součást jednotlivých funkčních 
ploch, zejména v rámci ploch SV (plochy smíšené obytné – venkovské), PV (plochy veřejných 
prostranství) a ZS (zeleň soukromá). 
 
 
 
 

4.    KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 
UMÍSŤOVÁNÍ 

 
4.1  Dopravní infrastruktura 

Silniční doprava 
 

Dopravní napojení rozsáhlejších lokalit je obecně nutno řešit prostřednictvím místních 
obslužných komunikací, s „kmenovým“ napojením na státní silnici. Parametry sjezdu a MK je 
nutno navrhovat v souladu s ustanovením platných předpisů a norem.  
 
Do ÚP je v souladu se ZÚR Pardubického kraje zapracována trasa (koridor) komunikace R35 
východně od obce – ozn. Z7.     
 
 
Pěší a cyklisté 
 
Další chodníky pro pěší budou případně budovány v souvislosti s postupným zastavěním 
některých rozsáhlejších rozvojových lokalit – v návaznosti na stávající zástavbu. 

 
Doprava v klidu 
 
Pro (zejména nově budované) podnikatelské aktivity a občanskou vybavenost je nutné zajistit 
potřebný počet parkovacích stání pro pracovníky i zákazníky, a to nejlépe na vlastních 
pozemcích.  



                                                                                                                                      ÚP CHOTEČ  

9/2012 12 

 
4.2  Technická infrastruktura 

4.2.1 Vodovod                                                                                                                                      
 
Vodovodní síť v obci je vyhovující. V případě nové výstavby je možné počítat s rozšířením 
rozvodné sítě. Nové rozvody v zastavěném území budou řešeny v rámci veřejných 
prostranství a ploch pro dopravu, v rozsáhlejších zastavitelných lokalitách jako součást 
příslušných funkčních ploch.  
 

4.2.2 Kanalizace 
 
V obci budou odpadní vody nadále likvidovány v septicích a nepropustných jímkách na 
vyvážení, příp. v domovních ČOV.  

 
U nových staveb i stávajících jímek legislativně zajistit a dbát na ekologické likvidování 
splašků a kalů (odvozy na určená místa nebo ČOV apod.). V případě výstavby vodních děl       
( např. ČOV napojené do vodního toku ) je nutno postupovat dle platného vodního zákona.  
 
Výhledově je třeba počítat s likvidací splaškových odpadních vod v obecní ČOV ( viz. plocha 
územní rezervy R1 ).  
Návrh řešení je v souladu s PRVKÚK ( Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického 
kraje ).  
 
 

4.2.3 Elektrorozvody 
 
Napájení navrhovaných ploch ze stávající elektrorozvodné sítě je navrženo následujícím 
způsobem:  
 
Lokalita Z1  
Dle návrhu na využití lokality bude výstavba napojena ze stávající TS č.511 novým kabelovým 
rozvodem 0,4 kV. Při plném využití území se předpokládá posílení výkonu stávající 
trafostanice, tj. výměna trafa a úprava výzbroje části VN a NN.  
 
Lokality Z2, Z3  
Napájení ze stávající TS č.510: navrženo je rozšíření stávající distribuční rozvodné soustavy 
NN, případně její posílení - bude řešeno při konkrétním připojení nových RD.  
 
Lokality Z4, Z5  
El. výkon je možno zajistit ze stávající TS č.471. Z této TS položit do místa nové výstavby 
kabel 0,4 kV a provést jeho propojení se stávající rozvodnou soustavou. Součástí napojení 
bude úprava stávající TS č.471, případně výměna trafa.  
 
Lokalita Z6  
Potřebný výkon bude zajištěn ze stávajícího distribučního rozvodu, konkrétně z kabelového 
vedení v ulici „Nová“, které končí na podpěrném bodě venkovní rozvodné soustavy u čp. 43.  
 
Lokalita P1  
Napájení kabelovým rozvodem 0,4 kV z TS č.471 vč. propojení kabelu se stávající distribuční 
soustavou (vrchní síť).  
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- Veřejné venkovní osvětlení 
 

Veřejné osvětlení na nových komunikacích, které budou součástí výstavby RD, provést 
sadovými osvětlovacími stožáry, napojenými na stávající rozvod v.o. v obci.   
 

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

4.2.5 Plynovody 
 
V případě požadavků na připojení (nové i stávající objekty) bude provedeno rozšíření 
rozvodné sítě STL plynovodu dle konkrétního technického řešení. 
  

4.2.6 Odstraňování odpadů 
 
Všechny případné tzv. černé skládky musí být sanovány s ohledem na ochranu složek 
životního prostředí, v souladu se zásadami nakládání s odpady, stanovenými  zákonem. 
  

 
4.3  Občanské vybavení 

 
V řešeném území není navržena specifická rozvojová plocha pro občanskou vybavenost. 
Další rozvoj v této oblasti je možný v rámci stávajících funkčních ploch OV (občanská 
vybavenost),  případně i v plochách SV ( plochy smíšené obytné – venkovské ) nebo RX 
(rekreace), a to při splnění regulačních a hygienických podmínek.   
 
 

4.4  Veřejná prostranství 
 

Stávající veřejná prostranství užívaná ve veřejném zájmu jsou buď samostatně vymezena – 
střední část obce kolem obecního úřadu nebo plocha před hospodou (plochy PV), nebo jsou 
součástí funkčních ploch občanské vybavenosti  (OV) nebo rekreace (RX).  
 
 
 

5.    KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM 

EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, 
OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 

 
5.1   Koncepce uspořádání krajiny 
 
- s ohledem na charakter řešeného území nejsou ve volné krajině navrhovány žádné 
zastavitelné plochy; zastavitelné lokality rozšiřují a doplňují stávající zastavěná území.  
Výjimkou je plocha Z7 – koridor pro výstavbu rychlostní komunikace R35, v souladu 
s nadřazenou dokumentací.   
- pro udržení a posílení ekologické stability území je do ÚP zapracován územní systém 
ekologické stability (ÚSES) 
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V KRAJINĚ JSOU VYMEZENY TYTO PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ:  
 
■ plochy zemědělské  ( NZ ) 

■ plochy lesní  ( NL ) 

■ plochy přírodní  ( NP )    

■ plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské ( NSPZ )    

■ plochy vodní a vodohospodářské  ( W ) 

 
- územní rozsah je vymezen v grafické části dokumentace ve výkrese č. 2 - Hlavní výkres. 
 
 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY VE VYUŽITÍ PLOCH 
- viz kap. 6  Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,..... 

 
 

5.2   Územní systém ekologické stability – ÚSES  
 

Hlavní prvky (biokoridory, biocentra) ÚSES pro řešené území, které jsou součástí hlavního     
a koordinačního výkresu:  
 
 

 
                           
PRVKY ÚSES 

                                  
BIOKORIDORY 

                              
BIOCENTRA 

nadregionální NRBK K 74   

regionální RBC 9006 – LBC 94 RBC 9006 „Kopanina“ 

lokální LBK 66 LBC 94 „Nad Splavy“  

  LBC 100 „Labská“ 

  LBC 101 „Kabátecký les“ 

 
 
Hranice ochranné zóny NRBK byla upřesněna dle konkrétních podmínek a s ohledem na 
vymezení na sousedním k.ú. (ÚP Sezemice). Kromě vlastní osy jsou součástí NRBK stabilní 
segmenty krajiny, které mají charakter přírodě blízkých společenstev – remízy, meze, trvale 
zatravněné pozemky, a to v rozsahu ochranné zóny.   
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6.    STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNI VYUŽITÍ), 

PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ 
PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 

PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY 
KRAJINNÉHO RÁZU 

 
 
V řešeném území byly vyznačeny následující funkční plochy : 
 
■ plochy smíšené obytné – venkovské  ( SV ) 

■ plochy bydlení – v bytových domech  ( BH ) 

■ plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura  ( OV ) 

■ plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední  ( OM ) 

■ plochy veřejných prostranství  ( PV ) 

■ plochy dopravní infrastruktury – silniční  ( DS ) 

■ plochy výroby a skladování – skladování  ( VK ) 

■ plochy výroby a skladování – zemědělská výroba  ( VZ ) 

■ plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba  ( VD ) 

■ plochy rekreace – se specifickým využitím ( RX ) 

■ plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě  ( TI ) 

■ plochy systému sídelní zeleně – soukromá a vyhrazená  ( ZS )             

■ plochy vodní a vodohospodářské  ( W ) 

■ plochy zemědělské  ( NZ ) 

■ plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské ( NSPZ )    

■ plochy lesní  ( NL ) 

■ plochy přírodní  ( NP )    

 
 
Hranice jednotlivých výše uvedených funkčních ploch jsou patrné z výkresové části – hlavního 
výkresu. 
 
Stavby, zařízení nebo funkční využití neuvedené v podmínkách pro využití ploch (přípustném 
nebo v nepřípustném využití) posuzuje stavební úřad z hlediska konkrétních územních 
podmínek, a v případě, že neshledá závažné střety, které by umístění požadované aktivity 
bránily, jsou tyto považovány za přípustné.  
 
Umísťování staveb a jejich architektonické řešení  
- v případech, kdy prostorová regulace není předepsána územním plánem, stanoví podmínky 
pro zástavbu individuálně stavební úřad.    
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Stanovení podmínek pro využití ploch : 
 

SV – plochy smíšené obytné - venkovské 

 
A - hlavní využití: 
plochy smíšeného využití ve venkovských sídlech využívané zejména pro bydlení v rodinných 
domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící 
výrobní činnosti  
 
B - funkční využití: 

 
přípustné: 

1) stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami včetně domů 
a usedlostí s hospodářským zázemím 

2) stávající byt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu bydlení (chalupy)  
3) obchodní zařízení, veřejné stravování, občanské vybavení pro veřejnost, obecní a 

státní správu, malá ubytovací zařízení, služby nevýrobního charakteru                      
a provozovny sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území nerušící rodinné 
bydlení (ve smyslu platné legislativy) 

4) odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití 
5) stavby pro individuální rekreaci, které svým vzhledem a účinky na okolí nenaruší 

obytné a životní prostředí 
6) nezbytné plochy technického vybavení 
7) liniové stavby technického vybavení 
8) příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové 
9) dopravní plochy a zařízení 
10) zeleň liniová a plošná 
11) vodní plochy a toky 
12) dětská hřiště 
13) nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby (ve smyslu platné legislativy 

– viz. odůvodnění ÚP) 
14) informační, propagační a reklamní stavby 

 
nepřípustné :  

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

2) stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu 
4) stavby a plochy pro zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní prostředí 

nad mez přípustnou 
3) stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů 
4) stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod 
5) vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla 
6) veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují 

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

 
 
C - podmínky prostorového uspořádání funkční plochy SV:   

 
•  bytová výstavba ( rodinné domy a související objekty ) – podmínky jsou   
   stanoveny pouze pro jednotlivé zastavitelné plochy v kap.3 ÚP   
•  stavby ostatní ( občanská vybavenost, provozovny,..)  
- 1.np. + šikmá střecha  ( druhé nadzemní podlaží možné v podkroví ) 
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BH – bydlení – v bytových domech   

 
 

A - hlavní využití: 
plochy bytových domů se zázemím a s příměsí nerušících obslužných funkcí místního 
významu 
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) stavby a plochy bydlení v bytových domech   
2) obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 

lůžek, služby a provozovny sloužící potřebám obyvatel území nerušící funkci 
bydlení (ve smyslu platné legislativy) 

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

 
nepřípustné : 

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

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

životní prostředí nad mez přípustnou 
4) stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů 
5) stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod 
6) vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla 
7) veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují 

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

 
 

OV – plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura  

 
A – hlavní využití: 
plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti sloužící například pro vzdělávání a 
výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu 
obyvatelstva (dle platné legislativy - viz. stavební zákon). 

  
B - funkční využití: 

 
přípustné: 

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

platné legislativy - viz odůvodnění ÚP)  
 
podmínečně přípustné: 

1) bydlení v případě, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení 
 

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

 
 
 

OM - občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední 

 
 
A – hlavní využití: 
 
- plochy převážně komerční občanské vybavenosti sloužící např. pro obchodní prodej, 
ubytování, stravování, služby 

 
B - funkční využití: 

 
přípustné: 

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

podmínečně přípustné: 

1) bydlení v případě, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení 
 
nepřípustné: 

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

        plochy pro bydlení  
3) objekty  a plochy výroby a skladování 
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PV – plochy veřejných prostranství 

 
A – hlavní využití: 
plochy, které jsou veřejně přístupné a mají významnou prostorotvornou a komunikační funkci  
  
B - funkční využití: 

 
přípustné: 

1) veřejná prostranství 
2) plochy, zařízení a vybavení pro rekreaci a sport  
3) plochy a koridory silniční dopravy a dopravy v klidu 
4) mobiliář a drobná architektura 
5) zeleň liniová a plošná  
6) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy  
7) vodní plochy a toky 
8) trasy liniové tech. vybavenosti 
 

podmínečně přípustné: 

1) zařízení a aktivity, např. altány, veřejná WC, občerstvení s venkovním posezením, 
tržiště, dětská hřiště apod., v případě, že svou funkcí a charakterem odpovídají 
významu území 

 
nepřípustné : 

1)  veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
 
 
 
 

DS – dopravní infrastruktura - silniční 

 
A - hlavní využití : 
- plochy a koridory silniční dopravy – pozemky silnic III. tř., místních a obslužných komunikací, 
včetně souvisejících ploch ( náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná zeleň ) 
 
B - funkční využití: 

 
přípustné: 

1) plochy a koridory silniční dopravy vč. náspů, zářezů, mostů, opěrných zdí apod. 
2) plochy dopravy v klidu 
3) zálivy zastávek hromadné dopravy, odpočívadla, protihluková opatření 
4) městský mobiliář a drobná architektura 
5) zeleň liniová a plošná  
6) stavby a plochy nezbytné k obsluze území  
7) vodní plochy a toky 
8) trasy liniové technické vybavenosti 
 

nepřípustné : 

1) činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití 
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VK  - plochy výroby a skladování – skladování   

 
A – hlavní využití: 
obecně - plochy skladování bez výrobní činnosti  
 
B - funkční využití: 

 
přípustné: 

1) plochy a objekty skladování   
2) dopravní plochy, odstavná místa a garáže 
3) technická infrastruktura 
4) zeleň liniová a plošná  
5) vodní plochy a toky 
6) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 
7) doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí 
8) byty služební a majitelů zařízení 

 
 
nepřípustné: 

1) byty nad rámec služebního charakteru 
2) plochy a objekty občanské vybavenosti, nesouvisející s hlavní činností 
3) plochy rekreace a sportu 
4) veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují 

limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné 
legislativy, viz odůvodnění ÚP) - s ohledem na stávající plochy pro bydlení a 
rekreaci  

 
 

VZ – výroba a skladování – zemědělská výroba   

 
A - hlavní využití: 
plochy zemědělské rostlinné i živočišné výroby a přidružené drobné výroby 
 
B - funkční využití: 

 
přípustné: 

1) objekty a plochy určené pro zemědělskou výrobu 
2) stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy (např. silážní žlaby, 

hnojiště, přístřešky pro dobytek, apod.) 
3)  zařízení nezemědělské výroby, pokud nebude v rozporu s hygienicko -     

       veterinárními předpisy 
4)  odstavná stání a garáže pro uvedenou funkci 
5)  nezbytné plochy technického vybavení ( trafostanice, telefon. ústředna ) 
6)  liniové stavby technického vybavení 
7)  příslušné plochy dopravy 
8)  vodní plochy a toky 
9)  zeleň liniová a plošná  
10)  doplňková zařízení výroby a služeb, související s hlavní funkcí 
11) byty služební a majitelů zařízení 

 
nepřípustné: 

1)  byty nad rámec služebního charakteru 
2)  plochy a objekty občanské vybavenosti, rekreace a sportu 
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VD  - plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba   

 
A – hlavní využití: 
plochy malovýroby, řemeslné či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby, které nejsou 
realizovatelné v jiných funkčních plochách  
 
B - funkční využití: 

 
přípustné: 

1) plochy a objekty skladování 
2) dopravní plochy, odstavná místa a garáže 
3) technická infrastruktura 
4) zeleň liniová a plošná 
5) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 
6) doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí 
7) byty služební a majitelů zařízení 

 
 
nepřípustné: 

1) byty nad rámec služebního charakteru 
2) plochy a objekty občanské vybavenosti, nesouvisející s hlavní činností 
3) plochy rekreace a sportu 
4) veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují 

limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné 
legislativy, viz odůvodnění ÚP) - s ohledem na stávající i navrhované plochy pro 
bydlení.  

 
 

RX – plochy rekreace – se specifickým využitím  

 
A - hlavní využití: 
plochy pro rekreaci a sport jižně od rybníčku ve středu obce       

 
B - funkční využití: 

 
přípustné: 

1) areály a plochy rekreační a sportovní 
2) sportovní a rekreační zařízení a vybavení 
3) koupaliště a víceúčelové nádrže využitelné pro rekreaci 
4) vybavení sociální a hygienické  
5) nezbytné plochy technického vybavení 
6) liniové stavby technického vybavení 
7) příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové 
8) zeleň liniová a plošná  
9) vodní plochy a toky 
10) veřejné stravování pro obsluhu území 
11) byty služební a majitelů zařízení 
12) občanská vybavenost související s hlavní funkcí 

 
nepřípustné: 

1) bytová výstavba 
2) občanská vybavenost nesouvisející s hlavní funkcí 
3) objekty výroby a skladování, řemeslnické provozy 
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TI – technická infrastruktura – inženýrské sítě 

 
A - hlavní využití: 
- plochy, trasy a objekty technické infrastruktury  
 
B - funkční využití: 

 
přípustné: 

1) plochy a objekty technického vybavení ( trafostanice, regulační stanice,  
 výměníky, čistírny a úpravny vod atd. ) 

2) stavby a zařízení pro nakládání s odpady 
3) plochy a trasy pro vedení inž. sítí a komunikací  
4) plochy dopravy a manipulační plochy  
5) odstavná stání  
6) zeleň liniová a plošná  
7) stavební dvory a zařízení pro údržbu objektů, sítí a komunikací 

 
nepřípustné : 

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
2) činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití 

 
 

ZS – zeleň – soukromá a vyhrazená  

 
A – hlavní využití: 
plochy většinou soukromé zeleně v zastavěném území nebo v jeho bezprostřední návaznosti, 
zejména zahrad, které nejsou součástí jiných typů ploch   
 
B - funkční využití: 

 
přípustné: 

1) louky, pastviny, sady a zahrady  
2) jednoduché stavby a zařízení, související s hlavním využitím  
3) vodní plochy a toky 
4) liniové trasy technické vybavenosti   

 
nepřípustné : 

1) veškeré využití neuvedené výše jako přípustné 
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W – plochy vodní a vodohospodářské 

 
A - hlavní využití: 
plochy, které se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před 
jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů 
stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a 
krajiny 
 
B - funkční využití: 

 
přípustné: 

1) pozemky vodních ploch, koryt vodních toků 
2) ostatní pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití 
3) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky) 
4) účelové komunikace 
5) stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce 
6) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení 

 
nepřípustné: 

1) všechny stavby a činnosti, pokud nejsou uvedeny jako přípustné        
 

 
NZ - plochy zemědělské  

 
A - hlavní využití : 
plochy s převažující funkcí intenzivní zemědělské produkce  
 
B - funkční využití: 

 
přípustné: 

1) zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu 
2) související obslužné a manipulační plochy 
3) stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy (např. silážní žlaby, 

hnojiště, přístřešky pro dobytek, apod.) 
4) stavby vyhovující definici přípustných staveb v nezastavěném území dle platného 

zákona  
5) opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, 

protipovodňová a protierozní opatření, výstavba menších vodních nádrží 
6) vodní plochy a toky 
7) zeleň krajinná, liniová  
8) komunikace pěší, cyklistické a účelové  
9) nezbytné plochy dopravní a technické infrastruktury  
10) liniové stavby technického vybavení 
11) informační, propagační a reklamní zařízení 
12) naučné stezky 

 
podmínečně přípustné: 

1) plochy pro zalesnění cca do 1ha na plochách navazujících na stávající PUPFL 
jejichž zalesněním dojde k ucelení PUPFL za předpokladu, že nebude narušena 
ekologická diverzita 

 
nepřípustné: 

1) veškeré činnosti neuvedené výše jako přípustné 
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NSpz – plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské 

 
A - hlavní využití : 
- plochy s možnou kombinací funkcí přírodní a ploch pro zemědělskou produkci   
 
B - funkční využití: 

 
přípustné: 

1)  zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu 
2)  zeleň krajinná a liniová vč. prvků ÚSES ( biokoridory, a interakční prvky ) 
3)  ovocné sady 
4)  opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů,   
     protipovodňová a protierozní opatření, výstavba menších vodních nádrží 
5) přístupové a účelové komunikace, polní cesty, zemědělské, obslužné              
      a manipulační plochy 
6) komunikace pěší, cyklistické, naučné stezky  
7) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení 
8) stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce vyhovující   
      definici přípustných staveb v nezastavěném území dle platného zákona  

 
nepřípustné: 

1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné        
 
 
 
 
 

NL - plochy lesní 

 
 
A - hlavní využití : 
plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci 
 
B - funkční využití: 

 
přípustné: 

1) pozemky určené k plnění funkcí lesa 
2) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES  
3) vodní plochy a toky 
4) opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, 

protipovodňová a protierozní opatření, výstavba menších vodních nádrží 
5) účelové komunikace a manipulační plochy 
6) stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce vyhovující 

definici přípustných staveb v nezastavěném území dle platného zákona  
7) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení 
8) naučné stezky 

 
podmínečně přípustné: 

  1) menší vodní nádrže, v případě, že jejich využití bude extenzivní 
 
nepřípustné: 

1)  veškeré činnosti neuvedené výše jako přípustné 
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NP - plochy přírodní 

 
A - hlavní využití: 
plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy                       
( EVL, ÚSES – biocentra ) apod.  
 
B - funkční využití: 

 
přípustné: 

1) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES 
2) vodní plochy a toky  
3) opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, 

protipovodňová a protierozní opatření, výstavba menších vodních nádrží 
4) komunikace pěší, cyklistické a účelové 
5) zemědělské obslužné a manipulační plochy  
6) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení 
7) naučné stezky 

 
nepřípustné: 

1)  veškeré aktivity neuvedené výše jako přípustné 
2)  jakékoli změny využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter nebo 
územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich  

 
 
 
 
 

7.    VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTÍ 

STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM           
A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 
Územním plánem je stanovena následující veřejně prospěšná stavba (zakresleno ve Výkresu 
veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – č. A 2.4), pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit: 
 

 
                        
OZNAČENÍ 

                                          
POPIS  

                                                                              
VÝČET POZEMKŮ KN – K.Ú. CHOTEČ U HOLIC 

                         
WD1 

Koridor pro rychlostní 
komunikaci R 35 

p.p.č. 1114, 1116, 1117, 1119, 1121, 1122, 1123, 
1124, 1125, 1128, 1129, 1130, 1133, 1134, 1135, 
1144, 1145, 1152, 1153, 1154, 1155, 1160, 1161, 
1162, 1163,  1164, 1165, 1166, 1167, 1168  

 
Výčet pozemků = pozemky dotčené koridorem dle výkresu č.A2.4. Podkladem pro případné 
vyvlastnění bude územní rozhodnutí, ve kterém budou pozemky, resp. jejich části přesně 
specifikovány.     

 
Územním plánem jsou stanovena následující veřejně prospěšná opatření (zakresleno ve 
Výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – č. A 2.4), pro která lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit: 
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OZNAČENÍ 

                                                                                                                          
POPIS                                                                               

                         
WU1 

                                                                                                                      
Prvek ÚSES: RBC 9006 Kopanina 
 

                         
WU2 

                                                                                                                       
Prvek ÚSES: NRBK K74 Bohdaneč - Uhersko 
 

 
 

8.    VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

 
 
Jako veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury je v ÚP stanoven koridor pro výstavbu 
rychlostní komunikace R35 s možností uplatnění předkupního práva ve prospěch státu (ČR), 
zahrnující následující pozemky nebo jejich části v k.ú. Choteč u Holic: 

 
 

                        
OZNAČENÍ 

                                          
POPIS  

                                                                              
VÝČET POZEMKŮ KN – K.Ú. CHOTEČ U HOLIC 

                         
WD1 

Koridor pro rychlostní 
komunikaci R 35 

p.p.č. 1114, 1116, 1117, 1119, 1121, 1122, 1123, 
1124, 1125, 1128, 1129, 1130, 1133, 1134, 1135, 
1144, 1145, 1152, 1153, 1154, 1155, 1160, 1161, 
1162, 1163,  1164, 1165, 1166, 1167, 1168  

 
Výčet pozemků = pozemky dotčené koridorem dle výkresu č.A2.4. Podkladem pro případné 
uplatnění předkupního práva bude územní rozhodnutí, ve kterém budou pozemky, resp. jejich 
části přesně specifikovány.     
 
Veřejně prospěšná opatření (viz. výkres č. A 2.4) s možností uplatnění předkupního práva: 
 

 
                        
OZNAČENÍ 

                                                                                                                          
POPIS                                                                               

                         
WU1 

                                                                                                                      
Prvek ÚSES: RBC 9006 Kopanina 
 

                         
WU2 

                                                                                                                       
Prvek ÚSES: NRBK K74 Bohdaneč - Uhersko 
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9.    VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN 
JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, A DÁLE 

STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ 
POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

 
V územním plánu nejsou navrženy plochy, jejichž využití je podmíněno vypracováním územní 
studie. 

10.    VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ 
REGULAČNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH  JEJICH 

VYUŽITÍ 

 
V územním plánu nejsou navrženy plochy, pro které je podmínkou pro rozhodování                    
o změnách jejich využití pořízení regulačního plánu. 

 

11.    ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

 
Územní plán je zpracován digitální formou a tisky provedeny na barevném plotru jako 1 list pro 
každý následující výkres. 

 
 
A - Územní plán  
 
A1 textová část …………………………………………..……….obsahuje 27 stran. 

 
A2.1 výkres základního členění území   1 :  5 000 
A2.2 hlavní výkres 1 :  5 000 
A2.3 hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury                                                
A2.4 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření                                                              
                   a asanací   1 :  5 000 
             
 

B - Odůvodnění územního plánu  
 
B1 textová část …………………………………………..……… obsahuje 30 stran. 

 
B2.1 koordinační výkres 1 :  5 000 
B2.2 výkres širších vztahů 1 :50 000 
B2.3 výkres předpokládaných záborů půd. fondu 1 :  5 000 

 
 
Zpracovali: 
 
urb. a arch. část : Ing. arch. P.Tománek  
vodohosp. část  : převzato  
elektrorozvody  : Ing. P.Koza, A. Liška 
plynovody  : převzato 
ZPF   : převzato, Ing. arch. P.Tománek 
ÚSES   : převzato 
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Odůvodnění územního plánu  
 

B1 – TEXTOVÁ ČÁST 
 

 

1.   POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU   

 
1. 1. Pořizovatelem územního plánu Choteč, který je pořizován z podnětu Zastupitelstva 
obce Choteč, je v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (dále jen stavební zákon) Obecní úřad Choteč. Usnesení o pořízení ÚP 
Choteč přijalo zastupitelstvo obce 14.4.2010. 
 
1. 2. Návrh zadání byl vypracován ve smyslu § 47 odst. 1 stavebního zákona a § 11 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky. 
Podkladem pro návrh zadání byly zapracované ÚAP a doplňující průzkumy a rozbory obce 
Choteč zpracované Ing. arch. Pavlem Tománkem. Řešené území obce Choteč (kód obce 
575062) tvoří jedno katastrální území – k. ú. Choteč u Holic o celkové rozloze 415 hektarů. 
Celkový počet obyvatel k 1.1.2011 je 327. Pořizovatel oznámil vystavení a zahájení projednání 
návrhu zadání územního plánu Choteč, veřejnou vyhláškou 30. listopadu 2010 s tím, že do 
třiceti dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit své 
požadavky na obsah zadání územního plánu, ve stejné lhůtě mohou uplatnit své podněty 
sousední obce a že do třiceti dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky může každý uplatnit své 
připomínky. Návrh zadání územního plánu byl vystaven na Obecním úřadě v Chotči 
k veřejnému nahlédnutí od 13.12.2010 do 12.1.2011 a rovněž vystaven na internetové adrese 
www.pardubice.eu. Projednaný návrh zadání územního plánu obce Choteč schválilo 
zastupitelstvo obce dne 1.6.2011 usnesením č. 3/2011. 
 
1. 3. Návrh byl vypracován projektantem Ing. arch. Pavlem Tománkem, A-PROJEKT 
Pardubice (IČO 652 34 448, autorizace ČKA 01 197) v 3.2011 a byl projednán dle § 50, 51, 
52, 53, 54 stavebního zákona. Pořizovatel v souladu s § 50 stavebního zákona oznámil dne 
17.10.2011 konání společného jednání o návrhu územního plánu a vyzval dotčené orgány, 
aby uplatnili svá stanoviska nejpozději do třiceti dnů ode dne jednání tj. do 7.12.2011. 
 
 

 
 

2.   VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 
VZTAHŮ  V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

VYDANOU KRAJEM A POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE   

 
2.1  Soulad s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem 
 
 
Koncepce řešení územního plánu byla zpracována v souladu s nadřazenou dokumentací, což 
jsou „Politika územního rozvoje ČR 2008“ a „Zásady územního rozvoje Pardubického kraje 
(ZÚR Pk)“. Dále byl územní plán v průběhu zpracování koordinován s ÚPD a ÚPP sousedních 
obcí.   
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■  POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR 2008 
 
Z Politiky územního rozvoje České republiky 2008 schválené vládou České republiky dne 20. 
7. 2009 usnesením č. 929 vyplývá pro územní plán Choteč zařazení jeho řešeného území 
(k.ú.Choteč u Holic) do rozvojové oblasti OB4 a povinnost respektovat koridor rychlostní 
silnice R35.  

 
Rozvojové oblasti a osy, stejně jako koridor ozn.R35a jsou podrobněji vymezené ve výkresové 
části ZÚR Pardubického kraje.  
 
■  KOMENTÁŘ K SOULADU S JEDNOTLIVÝMI BODY STANOVENÝCH REPUBLIKOVÝCH 
PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ, 
KTERÉ MAJÍ VAZBU NA ÚZEMÍ ŘEŠENÉ ÚZEMNÍM PLÁNEM: 
 
(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.  
 
Charakter vlastní obce Choteč a její urbanistická struktura je respektována. Zastavitelné 
plochy nejsou velkého rozsahu, doplňují a rozvíjejí stávající zástavbu. Nejsou vytvářeny žádné 
izolované návrhové plochy v krajině a nedochází tak k žádné fragmentizaci krajiny. 
Podstatným zásahem do krajiny je plánovaná trasa rychlostní komunikace R35 (koridor pro 
tuto stavbu je veden pod ozn. Z7); záměr je v souladu s nadřazenou ÚPD – ZÚR 
Pardubického kraje i Politikou územního rozvoje České republiky 2008.  
 

(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.  
 

Ve střední části obce Choteč jsou rozsáhlé nezastavěné plochy, využívané převážně jako 
pastviny pro živočišnou výrobu. Tyto plochy jsou pro ochranu proti zastavění zařazeny do 
ploch zeleně, na části těchto pozemků v blízkosti stávající zástavby a současně hlavní 
komunikace v obci je vymezena přestavbová lokalita pro bytovou zástavbu. Návrhové plochy 
jsou vymezeny na zemědělských pozemcích s tř. ochrany III.-IV., lesních ploch se návrh 
nedotýká.  
 

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do 
co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. 
S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, 
respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního 
prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit 
soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního 
půdního fondu.  
 
Rozvojovým záměrem, který významně ovlivní charakter krajiny je situování plánované 
rychlostní komunikace R35. Koridor je v souladu s PÚR 2008 i se ZÚR Pk, je zapracován na 
základě zpracované DÚR a vydaného územního rozhodnutí. Tato DÚR řeší i střety 
s přírodními prvky, v řešeném území s regionálním biokoridorem RBK „RBC 9006-LBC 94“.  
Ostatní návrhové lokality obsažené v územním plánu nezasahují do žádných významných 
přírodních ploch v řešeném území. 



                                                                                                                                      ÚP CHOTEČ  

9/2012 30 

(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; ………….. 
 
Lepší dostupnost území nadmístního (celostátního) významu a zkvalitnění dopravní 
infrastruktury představuje plánovaný záměr výstavby rychlostní komunikace R35. Součástí 
zpracované DÚR je zachování prostupnosti krajiny (křížení s komunikacemi nižších tříd). 
V bezprostředním dosahu obce (k.ú. Rokyto a k.ú.Časy) je navrženo napojení komunikací 
nižších tříd na uvedenou trasu R35.   
 
 

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich 
veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech….  
 
Hranice inundačního (záplavového) území není pro vodní toky v řešeném území vyhlášena. 
Do koordinačního výkresu je zapracována hranice „území možné záplavy“. Ta byla stanovena 
pro lokalitu Z5 a Z6 v dokumentaci „Vyhodnocení povodňového nebezpečí na Ředickém 
potoce v Chotči“, zpracovatel Agro-Aqua 2000  (zpracováno v rámci změny II. ÚPSÚ). Tato 
dokumentace stanovila i 10 m široký pruh podél levého břehu potoka, kde se předpokládá 
aktivní inundace. Tento odstup je vymezením zastavitelných ploch respektován. Uvedená 
dokumentace stanovila ve svém závěru i vypočtené maximální hladiny zatopení pro obě 
lokality: v lok. Z5 – 228,00 m.n.m, v lok. Z6 – 229,20 m.n.m. Pro uvedené zastavitelné plochy 
jsou tyto hladiny uvedené ve specifických podmínkách jejich využití v kap.3 ÚP. 
 
(27) Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě 
osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, …….. 
 
Pro situování výše uvedené rychlostní komunikace R35 je vymezen koridor dle zpracované 
DÚR (návrhová plocha Z7).  
 
 
■  ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE (ZÚR PK) 

 
Přímo nadřazenou ÚPD vydanou krajem jsou Zásady územního rozvoje Pardubického kraje 
(ZÚR Pk), které byly schváleny Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 29.4.2010.  
 
Řešené území leží v severovýchodní části rozvojové oblasti OB4. Do specifických oblastí 
řešené území nezasahuje. Celé řešené území je zařazeno do území s předpokládanou vyšší 
mírou urbanizace.  
 
Z hlediska cílových charakteristik krajiny severní část řešeného území spadá do oblastí se 
shodným krajinným typem – krajiny zemědělské, část jižně od zastavěného území do krajiny 
lesozemědělské.  
 
- ÚP respektuje stávající jevy a úkoly, které vymezuje ÚPD ZÚR Pk v řešeném území:  
 

• požadavek na ochranu a vymezení skladebných částí ÚSES, zejména nadregionální 
ÚSES – biokoridor K74 a regionální ÚSES – biocentrum č.9006 Kopanina. 

• koridor pro výstavbu silnice R35 
• stávající trasy VTL plynovodu a vodovodu  
• hranice CHLÚ a výhradního ložiska nerostných surovin 
• ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku – letiště Pardubice (celé k.ú.)   
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■  KOMENTÁŘ K SOULADU S JEDNOTLIVÝMI ČLÁNKY ZÚR PK, KTERÉ MAJÍ VAZBU NA 
PŘEDLOŽENÝ NÁVRH ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU: 
 
 
- ÚP respektuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které 
jsou stanovené v kap.1, v případě řešeného území:  
 
v odst.05 - Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro 
zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje,   
 
v části a): - páteřní trasy R35 v koridoru Opatovice nad Labem – Dašice - Vysoké Mýto – 
Litomyšl – Dětřichov u Moravské Třebové (- Mohelnice); 
 

- pro trasu R35 vymezen koridor, v ÚP ozn. Z7  
 

 
v odst.06 - Vytváření podmínek pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na 
území kraje,  
 
v části a): - zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko-
stabilizační funkce krajiny  
 

- řešené území má převážně charakter intenzivně využívané zemědělské krajiny, 
přírodní plochy jsou zastoupeny lesními plochami v jihozápadní části k.ú. – ty jsou 
plně respektovány 

  
 
v části b):- ochranu pozitivních znaků krajinného rázu  
 

- zpřesněním prvků generelu lokálního ÚSES a vymezením prvků regionálního a 
nadregionálního ÚSES v souladu se ZÚR Pk 

 
 
v části c): - zachování a citlivé doplnění výrazu sídel s cílem nenarušovat cenné městské 
i venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou 
zástavbou a omezit fragmentaci krajiny; 

 
- zastavitelné plochy pro rozvoj vlastní obce jsou navrhovány v přímé návaznosti na 

zastavěné území, čímž je přirozeně rozvíjen charakter vlastního sídla a nedochází 
tím k žádné fragmentizaci krajiny.  

- zastavitelná plocha Z7 je koridor pro rychlostní komunikaci R35. Ta má na krajinu 
zásadní dopad, ve svém důsledku ji rozděluje v celém svém průběhu. Jedná se o 
stavbu, která je situovaná v souladu s Politikou územního rozvoje ČR a ZÚR 
Pardubického kraje, a její příprava je ve stadiu vydaného územního rozhodnutí.  

 
 
v části d) ochranu obyvatel před zdravotními riziky z narušené kvality prostředí, zejména 
ve vztahu k vysoké zátěži hlukem, …….  
 

- rozvojové lokality situované na východní straně obce směrem k navrhovanému 
koridoru silnice R35 jsou podmíněně přípustné s podmínkou prokázání dodržení 
hyg. limitů vzhledem k navrhované silnici R35. V koordinačním výkresu jsou 
zakresleny vypočtené limitní izofony kolem trasy R35. Akustické posouzení bylo 
součástí DÚR navrhované stavby. 
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- ÚP respektuje úkoly pro zpřesnění ploch a koridorů vymezených v PÚR a vymezení ploch a 
koridorů krajského významu, které jsou  stanovené v kap.4, v případě řešeného území:  
 

v odst.113 a) zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů 
v souladu s metodikou ÚSES ………… 

        b) zpřesnit vymezení ochranných zón nadregionálních biokoridorů podle 
konkrétních geomorfologických a ekologických podmínek daného území tak……….. 
 
- v ÚP jsou vymezeny: RBC 9006 Kopanina a NRBK K74 Bohdaneč – Uhersko (vč. ochranné 
zóny) dle dostupných podkladů, podmínek v terénu a v návaznosti na navazující ÚPD.  
 
 
- ÚP respektuje zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích s přírodními, 
kulturními a civilizačními hodnotami, které jsou  stanovené v kap.5, v případě řešeného území:  
 
v odst.115 d) plochy pro těžbu nerostných surovin 

- CHLÚ Časy a výhradní ložisko Časy na jižním okraji řešeného území jsou v ÚP plně 
respektovány 

 
v odst.115 h) skladebné části ÚSES 

- V ÚP jsou vymezeny prvky lokálního, regionálního i nadregionálního ÚSES  
 
v odst.116 k) nenavrhovat vedení nových dopravních staveb ve volné krajině (v nových   
koridorech), zasahujících do zvláště chráněných území a lokalit soustavy NATURA 2000 
 
                  p) řešit střety dopravní infrastruktury a územního systému ekolog. stability.. 
 

- V ÚP je vymezen koridor Z7 pro situování rychlostní komunikace R35, a to v souladu 
se ZÚR Pk a dle zpracované DÚR. Křížení této komunikace stavby s regionálním BK 
bude předmětem projektového řešení této stavby. 

 
 
- ÚP respektuje zásady pro usměrňování územního rozvoje, které jsou stanoveny pro 
rozvojovou oblast OB4 v čl.12, v případě řešeného území:  
 

v odst. m) respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území;  

- jediná přírodně zachovaná oblast v řešeném území – lesní plochy jihozápadně od obce 
nejsou návrhem nijak dotčeny 

- kulturní hodnoty – kulturní památka (most přes Ředický potok i drobné nemovité 
památky v obci jsou respektovány  

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

- pro posílení ekologické stability je v souladu se ZÚR Pk vymezeno severně od obce 
rozsáhlé regionální biocentrum č.9006 

  
 

- ÚP respektuje úkoly pro územní plánování, které stanovují ZÚR Pk pro rozvojovou oblast 
OB4 v čl.13, v případě řešeného území:  
 
v odst. a) zpřesnit koridory dopravy, vymezené v ZÚR  

- koridor pro silnici R35 je vymezen dle vydané DÚR pro tuto stavbu, a to v rozsahu 
ochranného pásma budoucí komunikace (OP 2x100m) 
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v odst. f) respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí 
ÚSES za podmínek stanovených odst. (112):  

- v řešeném území jsou vymezeny: NRBK K74, RBC 9006 Kopanina 
- v plochách prvků ÚSES nejsou situované žádné rozvojové plochy  

 
v odst. 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;  

- ÚP Choteč respektuje zpracovanou DÚR silnice R35 – v k.ú. Choteč u Holic není 
přímé napojení na R35 (MÚK) navrženo 

 
 

 
 
ÚP respektuje zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich, které jsou: 

-  v kap.6, čl. 131 stanovené pro krajinu lesozemědělskou,   
 
v odst. b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytně 
nutné míře při zohlednění krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy 
nebudou vymezovány na úkor ploch lesa; 

- v krajině lesozemědělské nejsou mimo zastavěné území navrženy žádné rozvojové 
plochy 

- žádné zastavitelné plochy nejsou vymezeny na úkor ploch lesa 
  
- v kap.6, čl. 133 stanovené pro krajinu zemědělskou,   

 
v části a) dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu 

- návrhové plochy jsou situovány na zemědělské pozemky s tř. ochrany ZPF III.-IV. 
 

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

- zastavitelné plochy jsou navrženy v malém rozsahu a přímo navazují na zastavěné 
území 

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

- pro zvýšení pestrosti krajiny jsou v řešeném území vymezeny stávající i návrhové 
prvky generelu ÚSES - zejména RBC 9006 Kopanina s plochou 47,9 ha v k.ú. Choteč 
u Holic a lokální biokoridor č.66 podél Ředického potoka. 

  
 
v části d) zvyšovat prostupnost krajiny obnovou cestní sítě. 

- zvyšování propustnosti krajiny obnovou cestní sítě je obsahem projektu komplexních 
pozemkových úprav, a ten je v ÚP respektován.  

 
 
Jako veřejně prospěšná stavba je v řešeném území dle ZÚR stanovena:  

• D01-silniční koridor 
 
Jako veřejně prospěšné opatření jsou dle ZÚR stanoveny:  

• U04 - nadregionální biokoridor  
• U27 - regionální biocentrum  
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Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta - oddělení územního plánování, který 
vykonává činnost úřadu územního plánování (dále také OÚP) ve smyslu § 6 stavebního 
zákona, zpracoval v souladu s požadavky tohoto zákona Územně analytické podklady „ORP 
Pardubice“. Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje 
území, jeho hodnot a omezení změn v území z hlediska ochrany veřejných zájmů nebo 
vyplývající z vlastností území. Územně analytické podklady byly předány ve stavu k 04/2010. 

 
Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů jsou zejména: 

- respektování limitů využití území  
- respektování záměrů, uvedených v ZÚR Pardubického kraje    
 

 
Územní plán je koordinován s ÚPD a ÚPP sousedních obcí.   
 
2.2  Širší vztahy 
 
Komplexní širší vztahy jsou nejlépe patrné z výkresové části, kde jsou širší vztahy zpracovány 
na mapě v měřítku 1:50 000. 
 

2.2.1 Postavení obce v systému osídlení 

 
Řešeným územím je správní území obce Choteč ( k.ú. Choteč u Holic ). Rozkládá se v severní 
části okresu Pardubice, cca 4 km severovýchodně od Sezemic. Reliéf terénu je mírně sklonitý 
se severní orientací a s rozsahem nadm. výšky od 233 m na hranici s k.ú. Časy, až po 225 m 
na severovýchodním okraji. Nejvyšší nadm.výška je v lesním porostu JV od obce – 237,5 m.  

 
Z hlediska státní správy spadá obec Choteč pod Krajský úřad Pardubického kraje a Magistrát 
Pardubice, stavební úřad Městského úřadu Sezemice. Nejsilnější vazby má Choteč na 
Pardubice a Holice.   
 
 
 

2.2.2 Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury 

 
Ze ZÚR (z hlediska změn dopravní infrastruktury) vyplývá pro řešené území:   
 
Východně od Chotče, na rozhraní k.ú. Choteč u Holic a k.ú. Dolní Ředice je vedena trasa 
plánované rychlostní komunikace R35. S hlavní komunikací v obci (III/29817) se předpokládá 
mimoúrovňové křížení. Vzhledem k relativní blízkosti od zastavěného území obce Choteč jsou 
nejbližší rozvojové lokality podmíněně přípustné (z hlediska možnosti negativního ovlivnění 
hlukem z dopravy).  
 
Nejvýznamnější komunikace v řešeném území jsou silnice III.tř.:   
III / 29817 Choteč - Dolní Ředice 
III / 29818 Časy - Choteč 
 
Řešeným územím ani v jeho nejbližším okolí železniční trať neprochází.   
 
Jižně od obce probíhá trasa VTL (vysokotlakého) plynovodu DN 150 PN 40. Z této trasy je 
provedena odbočka DN 100 pro regulační stanici VTL-STL, která je situována na jižním okraji 
zástavby.    
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2.2.3 Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů 

 
V řešeném území jsou vymezeny prvky nadregionálního i regionálního ÚSES:  
 
- regionální biocentrum RBC 9006 Kopanina. 
- nadregionální biokoridor NRBK K 74. 
 
Do řešeného území ani jeho bezprostředního okolí nezasahují žádné významné přírodní 
prvky, chráněná území ani lokality nebo památné stromy 
 
 

3.   VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

 
Návrh územního plánu je zpracován s cílem zabezpečit soulad všech přírodních, civilizačních 
a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na územní plánování v řešeném 
území, tj. k.ú. Choteč u Holic. 

 
Navrhované řešení zabezpečuje podmínky pro rozvoj obce a je v souladu s trvale udržitelným 
rozvojem řešeného území. Záměry nenarušují krajinu, prvky ÚSES ani kulturní a civilizační 
hodnoty.  

 
 

4.   VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 
Návrh územního plánu je zpracován dle požadavků stavebního zákona, vyhlášky č. 500/2006 
Sb., a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

 
 

4.1  Vyhodnocení využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 
 
Pro obec Choteč byla zpracována ÚPD ( ÚPSÚ Choteč_Časy - Atelier Drupos 1995, změna 
č.1 (r.1997), změna č.2 (r.1999), změna č.3 (r.2004).  
 
Urbanistický návrh nového ÚP vychází z podmínek území, z požadavků obce, dotčených 
orgánů, majitelů pozemků a ze zpracované předchozí dokumentace UPSÚ).  
 
V řešeném území jsou vymezeny rozvojové plochy pro bydlení, smíšenou výrobu, skladování, 
rozšíření rekreačních ploch v obci a technickou infrastrukturu. Z nadřazené ÚPD – ZÚR 
Pardubického kraje je převzata plocha dopravní infrastruktury – koridor pro rychlostní 
komunikaci R35.  
 
Hlavní charakteristika zastavěného území: 

- zastavěné území obce vykazuje poměrně vysokou hustotu, která novou bytovou 
výstavbu umožňuje pouze v jednotlivých případech – v rámci stávající funkční 
plochy SV. Rozsáhlé plochy zeleně uvnitř obce, které nejsou aktuálně vhodné 
k zastavění, jsou zařazeny do ploch ZS (zeleň soukromá a vyhrazená).  

- návrh vychází z požadavku návaznosti na stávající územní plán, a nadále umožnit  
i v novém ÚP dosavadní využití vhodných lokalit pro zástavbu.  
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- požadavek obce je podpořit její rozvoj, vytvořit územní podmínky pro žadatele o 
stavební parcely a následně tak pro přiměřený nárůst počtu obyvatel  

- počet stávajících obyvatel v obci je téměř na historickém maximu a v posledních 
letech se pomalu zvyšuje 

- r.1869 – 259 obyvatel 

- r.1900 – 330 ob. 

- r.1970 – 270 ob.  

- r.1991 – 252 ob. 

- r.2010 – 318 ob.  

- obec se nachází ve spádové oblasti Pardubic, na spojnici měst Sezemice a Holice.  
Trvalý zájem o stavební parcely v obci vychází zejména ze snadné dostupnosti 
okolních měst a z kvalitního prostředí v obci  

- v Chotči je základní technická vybavenost (vodovod, plynovod) realizována 
s dostatečnou rezervou, řešení likvidace odpadních vod je zatím ve výhledu 

- vzhledem ke stávajícímu územnímu plánu: jako zcela nová plocha pro bydlení je 
vymezena pouze jedna lokalita (Z2), ostatní plochy jsou převzaty jako návrhové 
z ÚPSÚ, nebo bylo jejich území zařazeno v ÚPSÚ do tehdy stanoveného 
„současně zastavěného území“ s možností výstavby 

- popis a zdůvodnění jednotlivých ploch je uveden v kap.7 „Komplexní zdůvodnění 
přijatého řešení“    

 
Plochy pro bydlení, vymezené v územním plánu:  

 
- zastavitelná plocha  Z2……………………………………………….   5 088 m2  
-  -  “ -  Z3………………………………………….……   4 058 m2  
-  -  “ -  Z4………………….. …………………….……     7 202 m2  
-  -  “ -  Z5…………………..  …………………….…..  16 530 m2  
-  -  “ -  Z6…………………..  ………………………...  12 529 m2  
- přestavbová plocha P1…………………. ………………………..…   10 899 m2  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- celkem ………………………………….. .. ………………………....  56 306 m2 

 
Odborný odhad potřeby rozvojových ploch pro bydlení: 
 

- požadavky vyplývající z demografického vývoje   15 b.j.  
- požadavky vyplývající z nechtěného soužití        5 b.j. 
- potřeby vyplývající z polohy obce v rozvojové oblasti  (vliv blízkosti  
      sídla vyššího významu ) a požadavek ponechání hlavních rozvojových  
      ploch z původní ÚPD i v novém řešení      15 b.j.                             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- celkem …………………………………………………………………. 35 b.j. 

 
Vzhledem k požadavku na výstavbu bytů v izolovaných RD a k charakteru obce se 
předpokládá průměrná plošná potřeba na 1 RD ( vč. příslušných ploch komunikací a veřejných 
ploch ) – 1 500 m2  

 
Potřeba ploch pro bydlení = 35 x 1 500 = 52 500 m2 
 
Závěr: V řešeném území je celková potřeba cca 5,25 ha ploch pro bydlení v rodinných 
domech. Z toho vyplývá, že návrhové plochy pro bydlení v územním plánu jsou vymezeny 
z cca 7% rezervou.   
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5.   VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH 

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

 
- uvedeno v části  C - Odůvodnění dle § 53 odst. 4 a 5 zákona č. 183/2006 Sb. 

 
 

6.   VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ  

 
Zadání územního plánu bylo projednáno a schváleno zastupitelstvem obce dne 1.6.2011 
usnesením č. 3/2011.  
 
Toto Zadání bylo jako celek splněno, dílčí úpravy při formulování koncepce ÚP byly průběžně 
dohadovány s pořizovatelem a s určeným zastupitelem, kterým byl starosta obce p.Martin 
Chvojka.  
 
Komentář ke splnění konkrétních úkolů z jednotlivých bodů Zadání: 
 
● bod a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací 
dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů 
 
Požadavky vyplývající z vydaných Zásad územního rozvoje Pardubického kraje – zapracování  
stávajících limitů i návrhových prvků – jsou respektovány (viz kap. 2.1 Odůvodnění). Širší 
vztahy území byly koordinovány především s územním plánem Sezemice a Časy. Rozvojové 
dokumenty na úrovni kraje byly zohledněny.  
 
● bod b) požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů 
 
Požadavky na řešení problémů, vyplývajících z ÚAP byly akceptovány a problémy v rámci 
textové nebo grafické části vyřešeny. Rovněž byly zapracovány požadavky vyplývající 
z průzkumů a rozborů. Pokud jde o soulad s PRVKÚK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 
Pardubického kraje) v otázce likvidace odpadních vod, do ÚP byla zapracována plocha 
územní rezervy R1 pro obecní ČOV. (podrobně viz bod  č.7 Odůvodnění)  
 
 
● bod c) požadavky na rozvoj území obce 
 
V ÚP byly řešeny požadavky na rozvoj v oblasti bydlení, výroby, rekreace i technické a 
dopravní infrastruktury. Některé plochy jsou nově vymezeny, některé přecházejí z platného 
ÚPSÚ, čímž je zajištěna potřebná kontinuita územního plánování v řešeném území.  
Pro občanskou vybavenost nejsou navrženy žádné nové lokality. Zastavitelné plochy pro 
bydlení nejsou velkého rozsahu, navíc obec disponuje základní občanskou vybaveností 
dostatečné kapacity . Případný rozvoj menšího rozsahu je umožněn v rámci regulativů funkční 
plochy SV.  
Rozvojové lokality ohrožené negativními účinky hluku z dopravy (silnice R35) jsou podmíněně 
přípustné – viz. bod 3 Územního plánu.   
 
Podrobněji je koncepce řešení ÚP obsahem bodu 7 Odůvodnění.  
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● bod d) požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a 
koncepci uspořádání krajiny) 
 
Koncepcí ÚP není narušena původní forma zástavby, ta je pouze vhodně doplněna. Krajina je 
řešena komplexně, doplněna o navrhované prvky ÚSES.  
Stávající veřejná prostranství jsou samostatně vymezena funkční plochou PV s příslušnými 
regulativy. Věřená infrastruktura je respektována, aktuální potřeby jsou řešeny přestavbovými 
plochami P2 a P3.  
Prostupnost území je zajištěna respektováním provedených pozemkových úprav. Funkční a 
prostorová regulace jednotlivých ploch je jednoznačná se stanovením prostorové regulace v 
adekvátní úrovni. 
 
● bod e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
 
Dopravní infrastruktura místního významu je stabilizovaná, do ÚP je formou koridoru 
zapracována připravovaná stavba rychlostní komunikace R35 – lok.Z7.  
 
Koncepce technické infrastruktury je do značné míry daná stávajícím stavem v území (rozvod 
veřejného vodovodu a STL plynovodu). Pozornost byla tedy věnována oblasti zneškodňování 
odpadních vod. V souladu s PRVKÚK Pardubického kraje je navržena likvidace individuální, 
do výhledu je pro obecní ČOV navržena plocha územní rezervy R1.  
 
● bod f) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
 
Civilizační, přírodní a kulturní hodnoty vyplývající z doplňujících Průzkumů a rozborů jsou 
respektovány. Většina z těchto hodnot jsou zároveň limity využití území. Z hlediska ochrany 
ZPF jsou návrhové plochy situovány na pozemky s tř. ochrany III.a IV. , pozemky PUPFL 
nejsou dotčeny.  
 
● bod g) požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 
 
V souladu se ZÚR Pk jsou do veřejně prospěšných staveb a opatření zapracovány tyto 
záměry:  
 
- dopravní infrastruktura silniční: 
WD1  - Koridor pro rychlostní komunikaci R 35 (ozn. v ZÚR: D 01) 
 
- územní systém ekologické stability: 
WU1  - RBC 9006 Kopanina (ozn. v ZÚR: U 27) 
WU2  - NRBK K74 Bohdaneč – Uhersko (ozn. v ZÚR: U 04) 
 
 
● bod h) další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například 
požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, 
ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před 
povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) 
 
 
Požadavky uplatněné v tomto bodě byly zapracovány do řešení územního plánu. Plochy těžby 
na jižním okraji řešeného území jsou respektovány, inundační (záplavové) území není pro 
vodní toky v řešeném území vyhlášeno.  
Do koordinačního výkresu je zapracována hranice „území možné záplavy“ –podrobně viz kap. 
7 Odůvodnění, a tato skutečnost je pro dotčené lokality uvedena ve specifických podmínkách 
v kap. 3 územního plánu.  
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● bod i) požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území 
 
Problémy a střety uvedené v tomto bodě byly řešeny takto:  
- střet prvků ÚSES s navrženou komunikací R35 je koordinován s PD DÚR na tuto stavbu.  
- plochy pro situování NRBK K74 byly vymezeny v koordinaci s navazujícím územím a   
  v řešeném území nekolidují s žádnou návrhovou plochou 
- případný střet s trasami inž. sítí nebo jejich ochrannými pásmy je uveden ve specifických   
  podmínkách jednotlivých lokalit  
 
● bod j) požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na 
obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose 
 
 
Dosud nezastavěné plochy v zastavěném území byly prověřeny a na některých pozemcích 
byly vymezeny přestavbové plochy, a to: pro bydlení (P1) , pro rekreaci (P2) a pro skladování 
(P3).   
Zastavitelné plochy Z1 (výroba), Z2 a Z3 (bydlení) jsou nově vymezené.  
Plocha lokality Z4 (bydlení) byla v platném ÚPSÚ uvnitř současně zastavěného území 
s možností výstavby.  
Lokality Z5, Z6 (bydlení) byly obsaženy v platném ÚPSÚ, pozemky východně Z5 jsou již 
zastavěny.  
 
 
● bod k) požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření 
změn jejich využití územní studií 
 
 
Prověření změn využití lokality zpracováním územní studie není stanoveno pro žádnou 
rozvojovou plochu.   
  
 
● bod l) požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro 
rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem 
 
 
Prověření změn využití lokality zpracováním regulačního plánu není stanoveno pro žádnou 
rozvojovou plochu.   
 
● body m) požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, 
pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na 
zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil 
významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast 
 
Bez požadavků. 
 
● body n) případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na 
zpracování variant 
 
Bez požadavků. 
 
● bod o) požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na 
uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy 
k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení  
 
Požadovaná skladba územního plánu a forma zpracování je dodržena.  
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 7.   KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

 
Řešené území obce Choteč leží v severovýchodní části rozvojové oblasti OB4. Do 
specifických oblastí řešené území nezasahuje. Celé řešené území je zařazeno do území s 
předpokládanou vyšší mírou urbanizace.  
 
Obec leží mimo významnější dopravní tahy, tato skutečnost je však kompenzována blízkostí 
vyšších center osídlení jako jsou města Sezemice a Holice, a zejména krajské město 
Pardubice. Obec Choteč sama zajišťuje základní funkce (obecní úřad, prodejna smíšeného 
zboží, restaurace, hasičská zbrojnice, sportovně-rekreační areál ), chybějící funkce veřejné 
infrastruktury jsou pak dosažitelné v sousedních sídlech.  
 
Z hlediska vybavenosti technickou infrastrukturou je Choteč vybavena veřejným vodovodem a 
rozvody STL plynovodu, centrální likvidace odpadních je uvažována ve výhledu.  
 
Hlavní rozvojový potenciál obce spočívá ve snadné dosažitelnosti z Pardubic, Holic nebo 
Sezemic, a v její lokalizaci v kvalitním prostředí mimo rušivé vlivy dopravy a výrobních 
činností. Z hlediska demografického se početní stav obyvatelstva v posledních letech 
postupně zvyšuje.       
 
Zastavěné území obce je tvořeno kompaktní zástavbou s poměrně jasně čitelnou 
urbanistickou strukturou – střední historická část, novodobé části na východní a jižní straně.    
 
Cílem urbanistického řešení je návrh rozvojových ploch v návaznosti na stávající urbanistickou 
strukturu území při současném respektování koncepce stávajícího územního plánu, 
zapracování nadmístních záměrů v území vyplývajících z nadřazené ÚPD a stanovení 
funkčního využití ploch v k.ú.  
 
Při návrhu zastavitelných ploch jsou respektovány obecné principy, jako např.: nevymezovat 
tyto plochy v lokalitách, kde by mohly být v kolizi s prvky SES, ve významných pohledových 
osách a průhledech, v plochách ovlivněných dalšími limity jako jsou ochranná a bezpečnostní 
pásma technické infrastruktury, v plochách, kde by mohla být narušena urbanistická celistvost 
zástavby, v plochách nevhodně zasahujících do volné krajiny bez logické vazby na zastavěné 
území, v plochách navržených prvků vyplývajících z nadřazené ÚPD apod. 
 
Situování rozvojových ploch vycházelo z těchto předpokladů, principů a konkrétních 
podmínek: 
 
- zastavěné území obce vykazuje poměrně vysokou hustotu, která výstavbu umožňuje pouze 
v jednotlivých případech, zároveň obec eviduje trvalou poptávku po stavebních parcelách   
 
- respektovat většinu návrhových ploch a funkční zařazení stávajících pozemků vedených 
v platném územním plánu obce v zájmu zajištění kontinuity územního plánování v řešeném 
území  
 
- vytvořit přiměřenou prostorovou rezervu pro rozvoj bytové zástavby při respektování 
historicky utvářeného půdorysu a vnitřní urbanistické struktury sídla 
 
- návaznost ploch na zastavěné území bez vytváření nových izolovaných prvků osídlení v 
krajině 
 
- důraz na reálnou dopravní návaznost nových lokalit na dopravní systém v obci, možnost 
napojení na základní sítě technické infrastruktury (vodovod, elektřina, plyn); 
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Hlavní důvody vymezení návrhových ploch jsou:  
 
Zastavitelné plochy:  

- Z1 – plocha pro drobnou výrobu, požadavek vlastníka pozemku – lokalita mimo vlastní 
obec, avšak v návaznosti na stávající plochy skladování.  

- Z2 – bydlení – vhodná lokalita na okraji obce 
- Z3 – bydlení na okraji obce, ve stávajícím ÚPSÚ lokalita zahrnuta do zastavěného území 

s možností bytové výstavby 
- Z4 – bydlení ve východní části obce, uvnitř zástavby s dobrým komunikačním napojením,  

ve stávajícím ÚPSÚ lokalita zahrnuta do zastavěného území s možností bytové výstavby 
- Z5 – bydlení na východním okraji obce, lokalita je zařazena v ÚPSÚ jako součást větší 

plochy, která je již částečně zastavěna 
- Z6 – bydlení na východním okraji obce směrem na Časy, lokalita je zařazena v ÚPSÚ, 

přípravné práce probíhají 
- Z7 - koridor pro rychlostní komunikaci R35, záměr převzat z nadřazené ÚPD – ZÚR 

Pardubického kraje.  
 
Přestavbové plochy: 
- P1 – bydlení – rozsáhlá plocha uvnitř obce, dříve pro zemědělskou výrobu jako pastvina, 

dnes bez využití, na žádost vlastníka pozemku. Ve stávajícím ÚPSÚ lokalita zahrnuta do 
zastavěného území s možností bytové výstavby, v řešeném ÚP vzhledem k rozsahu 
zahrnuta do ploch zeleně.  

- P2 – rozšíření rekreačních ploch, které navazují na severní hranici lokality, dnes plocha 
pro skladování materiálu pro potřeby obce 

- P3 - plocha pro skladování materiálu pro potřeby obce, přesunutá z území lokality P2. 
Využití lokality je podmíněně přípustné – činnost nesmí narušovat navazující stávající 
obytnou zástavbu ani rekreační plochy.   

 
Územní rezervy: 
- R1- technická infrastruktura - plocha pro výhledové situování ČOV (obecní čistírny 

odpadních vod). 
 
Rozvojové plochy byly situované převážně do okrajových částí obce, protože zastavěné území 
již výstavbu ve větší míře neumožňuje. Přesto je možno při splnění regulativů uvedených 
v textové části a podmínek stavebního zákona vč. navazujících vyhlášek v jednotlivých 
případech stavby realizovat i mimo návrhové plochy (např. ve větších zahradách), zejména v 
rámci funkční plochy „ SV “ ( smíšené obytné – venkovské ). 
 
 
- funkční typy rozvojových ploch:  
 
- lokality pro rozvoj bytové výstavby : - zastavitelné plochy  Z2, Z3, Z4, Z5, Z6  
            - přestavbová plocha P1  
 
- lokalita pro vymezení ploch výroby : - zastavitelná plocha  Z1  
 
- lokalita pro rozšíření rekreačních ploch: - přestavbová plocha P2  
 
- lokalita pro vymezení ploch pro skladování: - přestavbová plocha P3  
 
- koridor pro situování rychlostní komunikace R35: - zastavitelná plocha Z7  
 
- územní rezerva pro technickou vybavenost: R1   
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Pro rozvoj drobné a řemeslné výroby a podnikatelských aktivit menšího rozsahu, nerušících 
nad míru přípustnou ( viz kap.A6 ) bytovou zástavbu jsou v rámci funkční regulace vytvořeny 
podmínky pro situování těchto činností uvnitř obce. Jelikož spektrum výrobních a 
podnikatelských činností může být značně široké, jejich vliv na okolní zástavbu bude možno 
posuzovat  samostatně až v době přípravy realizace. 
 
V návrhu územního plánu byly vymezeny plochy s jiným způsobem využití, než je stanoveno 
ve vyhlášce o obecných požadavcích na využívání území - u ploch zeleně:  
 
- ZS ( zeleň soukromá a vyhrazená ) - jedná se zejména o pozemky uprostřed východní 
části obce, využívané jako zahrady a záhumenky. Zástavba těchto pozemků není vhodná 
zejména z důvodů jejich obtížné přístupnosti. Do této funkční plochy jsou zařazeny i pozemky 
v jižní části zastavěného území, využívané jako pastviny.    
 
- ZO ( zeleň ochranná a izolační  ) - plochy izolační zeleně oddělující z hygienického 
hlediska návrhové lokality P2 – plocha rekreace a P3 – plocha skladování.  
 
Termíny „nerušící, nad mez přípustnou“ uvedené v podmínkách funkčního využití ploch jsou 
definovány v souladu s §13 „Vliv staveb na životní prostředí“ vyhl.č.502/2006 Sb.) následovně:  
- vlivy  jednotlivých provozů (výroba, služby, vybavenost,…) je nutno posuzovat zejména ve 
smyslu hygienických předpisů, zákonů o životním prostředí a dalších právních předpisů 
chránících veřejné zájmy (viz. §13 „Vliv staveb na životní prostředí“ vyhl.č.502/2006 Sb.). 
 
Termín „stavby v nezastavěném území“ je definován v §18, odst. 5 stavebního zákona č. 
183/2006 Sb.  

- Kulturní hodnoty území 

První zmínka o obci pochází z roku 1394. 

V Ústředním seznamu kulturních památek ČR je pro obec Choteč je evidován jeden objekt - 
č.rejstříku: 20966/6-5166 - silniční most přes Ředický potok. Most leží mimo řešené území,  
západně od Chotče, v k.ú. Sezemice nad Loučnou, p.p. 1908/2  ( jde o silniční mostek přes 
místní potok na silnici II/298 Sezemice – Býšť. 

Celé území je územím s archeologickými nálezy. V rámci každého projektu, který předpokládá 
realizaci zemních prací je stavebník povinen postupovat podle ust. § 22 odst. 2 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tj. ohlásit záměr stavební 
činnosti Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné 
organizaci na dotčeném území provést archeologických výzkum 
 
Nutné je respektovat i památky místního významu, tj. drobné architektonické stavby a objekty:   
 
- dřevěná zvonice a mramorový kříž na pískovcovém soklu v centru obce 
- kříž Ježiše Krista v blízkosti budovy obecního úřadu  
- pomník svobody (památník padlým I.sv) v parčíku proti obecnímu úřadu 

  

- Doprava 
 
Nejvýznamnější komunikace v řešeném území jsou:  
III / 29817 Choteč - Dolní Ředice 
III / 29818 Časy - Choteč 
 
Na hlavní silnice navazují stabilizované plochy místních komunikací a veřejných prostranství, 
které mají místní charakter a zajišťují dopravní obslužnost v rámci řešeného území.  
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Řešeným územím ani jeho nejbližším okolí železniční trať neprochází.   
 
Do ÚP je v souladu se ZÚR Pardubického kraje zapracována trasa (koridor) komunikace R35 
východně od obce – ozn. Z7.     
 
Pěší a cyklisté 
V Chotči jsou chodníky pro pěší vybudovány podél hlavní komunikace III.tř. v obci, i podél 
nejvýznamnějších místních komunikací.   
Samostatné cyklistické stezky nejsou zřízeny. Lze předpokládat, že cyklisté na hlavních 
silnicích a místních komunikacích budou využívat jízdních pruhů s ostatními vozidly.  
 
Po komunikaci III.tř. Choteč – Časy prochází cyklotrasa nadregionálního významu č. 4120         
( Dašice – Časy – Opatovice nad Labem ), v trase silnice III/29817 je vedena cyklotrasa místní 
č. 4191.   
 
Doprava v klidu 
Protože se jedná převážně o zástavbu rodinných domků, je odstavování vozidel zajištěno v 
garážích na soukromých pozemcích. Parkování je pro návštěvy možné převážně na 
soukromých pozemcích, případně na místních komunikacích za splnění podmínek příslušného 
zákona. Odstavná plocha je vybudována u budovy obecního úřadu a před hospodou a obecní 
prodejnou v centru obce.  
 
Dopravní závady 
 
Výrazné dopravní závady se v řešeném území nenacházejí. Dílčí úpravy ( odstraňování 
bodových závad, úpravy rozhledových poměrů ) nelze vyloučit – budou závislé zejména na 
finančních možnostech a na jejich dopravní důležitosti.  

- Vodovod  

 
Obec Choteč je zásobována z veřejného vodovodu „Pardubice“, větve Sezemice – Holice 
PVC 225, která prochází přímo obcí. Boční řady jsou z PVC 110. Voda je do systému 
dodávána z řídícího vodojemu Kunětická Hora s akumulací 15 000 m3 a kótou max. hladiny 
277 m n. m. a dnem 272 m n. m. Stabilní tlak v systému udržuje ATS Dubina na kótě 280 m 
n.m. v místě ATS. .  
 
Správcem a provozovatelem vodovodu je VAK Pardubice a.s.. Tlakové poměry v obci jsou 
vyhovující, akumulace dostatečná. Kvalita vody odpovídá ČSN 757111.  
 
V případě nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou obec nemá náhradní zdroj pitné 
vody. Vodu by bylo nutné dovážet v cisternách nebo jako balenou. 
 
 

- Kanalizace  

 
V obci je dnes funkční dešťová kanalizace, která dílčími výustěmi odvádí vody do místních 
vodotečí. Jihovýchodní část je dováděna do rybníka Labská. Severní a severovýchodní část 
obce je odvodňována do Ředického potoka. Západní část je odvodňována do malého odpadu 
Chotečského potoka.  
 
Splaškové vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách a septicích, v provozu je rovněž 
několik malých čistíren. Správcem kanalizace je obec. 
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Výhledově je třeba počítat s likvidací splaškových odpadních vod v obecní ČOV.  ( viz. plocha 
územní rezervy R1 pro výstavbu čistírny odpadních vod ve střední části obce mezi severním 
okrajem zástavby a Ředickým potokem).  
 
Návrh řešení je v souladu s PRVKÚK ( Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického 
kraje ).   
 
 

- Elektrorozvody 

 
 
Širší vztahy:  
 
Řešené území je zásobováno el.energií ze stávajícího systému 35 kV -  č. 965. Kmenové 
vedení VN 35 kV prochází řešeným územím ve směru východ - západ a je realizováno na 
betonových stožárech. Napájecím bodem linky VN 965 je rozvodna 110/35 kV Pardubice – 
sever.              
 
Z uvedeného kmenového vedení jsou řešeny přípojky VN pro jednotlivé trafostanice VN/NN.      

 
číslo TS  název typ trafo majitel 

č. 471 „U ZD“ PTS 250 kVA ČEZ a.s. distribuce 

č. 510 „Obec“ PTS 100 kVA ČEZ a.s. distribuce 

č. 511 „Medika“ PTS 160 kVA ČEZ a.s. distribuce 

č. 804 „ZD“ PTS 100 kVA ČEZ a.s. distribuce 

 
 
Sekundární síť NN ( 400/230 V):  

 
Na území obce je provozována normalizovaná distribuční rozvodná soustava TN-C stříd. 50 
Hz 400/230V.  Ochrana před úrazem el. proudem dle PNE 330000-1 základní – automatickým 
odpojením od zdroje. Rozvodná distribuční soustava ve staré zástavbě je provedena holými 
vodiči AlFe na beton.stožárech, přípojky pro jednotlivé objekty závěsnými kabely AYKYz.        
V jižní části obce (ulice Nová, nová lokalita RD ) je rozvod proveden kabely AYKY napojenými 
ve stávající TS č.471 „U ZD“ 
 
Veřejné osvětlení: Hlavní silnice (Choteč-Ředice) je osvětlena vysokými ocelovými stožáry 
(10m). Výjezd silnice Choteč-Časy je osvětlen stožáry sadovými. Nízké stožáry o výšce 5-6 m 
jsou použity na osvětlení místních komunikací (ul Na obci, ul Nová) a veřejných ploch. Systém 
veřejného osvětlení je vyhovující, nesplňuje však požadavky na rovnoměrnost osvětlení dle 
ČSN s ohledem na vzdálenost mezi světelnými body.  
 
 
Energetická rozvaha:  
 
Řešené území (Choteč) je plynofikováno. Předpokládá se, že i nová výstavba RD bude pro 
vytápění, přípravu TUV a vaření používat převážně ( 75-80%) plyn ( stupeň elektrizace „B“ - Pi 

= 11 kW/1RD ). Malá část převážně nových objektů (20-25%) bude ve stupni elektrizace „C“         
(Pi = 15-18 kW/1RD) a bude používat elektrickou energii ( přímotopné konvektory, elektrokotle, 
tepelná čerpadla, infračervené systémy ).    
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Koncepce napájení jednotlivých lokalit byla shlédnuta na místě a konzultována na ČEZ a.s. 
distribuce Pardubice – oddělení poskytování el. sítí (29.8.2011).   

 
Lokalita Z1…………..…………………………………………………..…  podnikání, drobná výroba 

   ( v době zpracování ÚP nejsou známy požadavky na elektrický výkon ) 
 
Lokalita Z2, Z3…………………………………………………………....   cca 4 RD, Ps = 25-30 kW 
 

Lokalita Z4, Z5…………………………………………………………… cca 11 RD, Ps = 55-60 kW 
 

Lokalita Z6…………………………………………………….………...…. cca 6 RD, Ps = 30-35 kW  
 
Lokalita P1…………………………………………………….………...…. cca 6 RD, Ps = 30-35 kW  
 

 
Poznámka: U lokalit je uveden odhadovaný počet RD a předpokládaný soudobý výkon.  

 

- Spoje 

 
V k.ú. je provedena 100 % kabelizace a rozvod je napojen na digitální ústřednu v Sezemicích.  
 
S ohledem na možné střety zájmů při budování dalších inženýrských sítí Telefónica O2 Czech 
Republic a.s. upozorňuje na nutnost dodržovat normu ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení v celém řešeném území. Návrhy konkrétního řešení je nutno 
konzultovat s Telefónica O2 Czech Republic  a.s. včetně koordinací s ostatními rozvody v 
území. 
 

- Plynovody 

 
Jižně od obce probíhá trasa VTL (vysokotlakého) plynovodu DN 150 PN 40. Z této trasy je 
provedena odbočka DN 100 pro regulační stanici VTL-STL, která je situována na jižním okraji 
zástavby.    
Z této regulační stanice je proveden rozvod STL plynovodu v obci. 
 
 

- Zásobování teplem 

 
V Chotči je provedena plynofikace 
 
- v návrhovém období bude tedy vytápění objektů a příprava TUV realizováno převážně 
pomocí spotřebičů na zemní plyn. Část, zejména starší zástavby využívá i nadále vytápění 
pomocí kotlů na tuhá paliva (spalování dřeva, slámy, biomasy apod.), v menší míře je vytápění 
realizováno pomocí elektrokotlů.     
 
- v části Elektrorozvody je koncepčně uvažováno s vytvořením rezervy pro elektrické vytápění, 
které ovšem předpokládá dokonalé zateplení objektů pro ekonomické využití energie a je tudíž 
reálnější u nových objektů. 
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- Odstraňování odpadů 

 
Ve vlastní obci ani v řešeném území není hydrogeologicky ani hygienicky vhodná lokalita pro 
zřízení skládky tuhých domovních odpadů, je proto nutno i nadále počítat s organizovaným 
svozem odpadu na regulovanou skládku.  
 
- nakládání s odpady v obci se řídí obecně závaznou vyhláškou obce, vydanou v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. 
- nakládání s odpady v podnikatelské sféře bude probíhat v souladu se zásadami, 
stanovenými zákonem o odpadech ( zejména § 16 ) a jeho prováděcími vyhláškami. 

 

- ÚSES 

 
Vymezení systému ekologické stability zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, 
příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření základů pro 
mnohostranné využívání krajiny.  
Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho 
vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastnící pozemků, obce i stát. 
 
Dle ÚAP Pardubice a ZÚR Pardubického kraje do řešeného území zasahují prvky vyššího, 
regionálního i nadregionálního ÚSES.  
Na lokální úrovni jsou v území vylišeny lokální biokoridory a biocentra, a to zejména v trase 
NRBK K74 a podél Ředického potoka. Většina prvků je převážně funkční, vyžadující vhodný 
způsob hospodaření.  
 
Obecné zásady:  
K zajištění funkčnosti lokálních biokoridorů, zahrnujících toky s břehovými porosty a 
navazujícími lučními či lesními porosty či rybníky v proměnlivé šířce min. 20m se předpokládá 
opatření, zahrnující: 
- technická opatření na toku sledující zadržení vody (tůňky, prahy, meandry apod.) 
- doplnění břehových porostů stromokeřového patra dřevinami přirozeného charakteru 
- ochranné zatravnění podél toků v min. šíři 15m 

 
V zastavěných úsecích vodotečí je nutné řešit: 
- eliminaci zdrojů znečištění vody 
- zabránit zaplocování až k hraně toku v zastavěných úsecích vodotečí (m.j. pro údržbu toku) 
 
 
Biocentra jsou vymezena jako Plochy přírodní – NP. Zlepšení ekologické stability krajiny je 
územním plánem podpořeno vymezením Smíšených ploch nezastavěného území – NSPZ, 
zejména na svažitých či vodou ovlivněných plochách, s pestřejší mozaikou kultur, kde je mimo 
zemědělské produkce vhodné podpořit funkci krajinotvornou nebo ochrannou; takto jsou 
vymezeny i plochy biokoridorů ( mimo les ).   
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PŘEHLED PRVKŮ ÚSES V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ  -  k.ú. Choteč u Holic 
 

                                                      

prvek ÚSES -  rozlišení popis délka ( m )- 
k.ú. Choteč 

 
NADREGIONÁLNÍ BIOKORIDOR 

NRBK K 74               
„Bohdaneč – Uhersko“ 
 
- převážně funkční 

 
Leso-luční BK, vegetační typ MH, prochází podél 
jihozápadní hranice k.ú., s vloženými lokálními biocentry  
 
Návrh: mimo les a lokální biocentra založit zatravněním 
podél vodního toku  

1 500 

                                                      

prvek ÚSES -  rozlišení popis plocha (ha ) -
 k.ú. Choteč 

 
REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM 

RBC 9006 „Kopanina“ 
 
- nefunkční 

 
Navržené RBC, situováno do prostoru soutoku Ředického 
a Brodeckého potoka, severně od obce. V současnosti 
orná půda, jíž protékají regulované vodní toky. 
Ruderalizované bylinné patro bez doprovodného 
břehového porostu, ojedinělá skupinka hlohů a vrb (+ topol, 
dub)  
 
Návrh: Biocentrum k založení  

47,9  

                                                      
 

prvek ÚSES -  rozlišení popis délka ( m ) – 
k.ú. Choteč 

 
REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR 

 
RBC 9006 – LBC 94 
- nefunkční 
 

 
BK v trase Brodeckého potoka – bez porostu, zarostlý 
rákosem  
 
Návrh: založit kvalitní břehový porost 

600 

                                                     

prvek ÚSES -  rozlišení popis plocha ( ha )- 
k.ú. Choteč      

 
LOKÁLNÍ BIOCENTRA 

 
LBC 94 „Nad splavy“  
 
- nefunkční 

 
Vodní tok s břehovými a doprovodnými porosty, kulturní 
louka 

 
Návrh:  v břehových porostech provádět jen sanitární 
zásahy, louku postupně zalesnit autochtonními listnatými 
dřevinami     

2,0 
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LBC 100  „Labská“  
 
- nefunkční 

 
Orná půda  

 
Návrh: postupně zalesnit autochtonními listnatými 
dřevinami  

2,3 

LBC 101  
„Kabátecký les“  
 
- funkční 

 
Lesní porost  

 
Návrh: plochu zohlednit v LHP, hospodařit podrostním 
způsobem s využitím přirozeného zmlazení autochtonních 
dřevin   

3,4 

 
                                                      

prvek ÚSES -  rozlišení popis délka ( m ) – 
k.ú. Choteč 

 
LOKÁLNÍ BIOKORIDORY 

LBK 66 
 
- nefunkční 

 
Ředický potok – napřímené koryto bez břehových porostů  

 
Návrh: založit výsadbou autochtonních listnatých dřevin, 
doplnění břehových porostů. 

1 680 

 
Pozn.: šířka lokálního biokoridoru  lesních společenstev min.15 m, lučních a mokřadních        
           společenstev 20m, minimální plocha standardního lokálního biocentra 3 ha 
 

- Prostupnost krajiny, protierozní opatření  

 
- prostupnost krajiny je zajištěna sítí komunikací a polních cest, které umožňují přístup na 
jednotlivé pozemky, spojují obec s ostatními sídly a zajišťují tak průchodnost řešeného území.  
 
- pro k.ú. Choteč u Holic byly v r. 2002 zpracovány KPÚ (komplexní pozemkové úpravy), 
následně pak nová katastrální mapa (DKM). Součástí KPÚ je „Plán společných zařízení“, který 
je do ÚP zapracován v těchto částech:   
 
- obnova polních cest - je zcela respektována 
- základní kostra ÚSES - zůstává zachována, došlo však ke změnám ve vymezení a kategorii 
některých prvků. Změny vyplývají z dokumentace, zpracované následně po projektu KPÚ, a to 
z „Revize lokálního ÚSES a vypracování plánu ÚSES pro území obce s rozšířenou působností 
Pardubice“ (2010):        
- změna rozsahu lokálního biocentra na severním okraji k.ú., v ÚP ozn. LBC 94 „Nad splavy“ 
- zrušení lokálního biocentra severně od obce (v KPÚ ozn. LBC 12) 
- vložení navrhovaného regionálního biocentra RBC 9006 „Kopanina“ v severní části k.ú. 
- vložení nadreginálního biokoridoru NRBK K74 „Bohdaneč - Uhersko“ včetně lokálních 
biocenter LBC 100 „Labská“ a LBC 101 „Kabátecký les“ v trase původně vedeného lokálního 
biokoridoru podél jižní hranice k.ú.  
  
Regionální a nadregionální prvky ÚSES jsou rovněž součástí nadřazené ÚPD – ZÚR Pk 
(2010).  
  
- projevy vodní eroze nejsou výrazné a projevují se zejména na svažitých pozemcích, kde se 
může projevovat rovněž eroze větrná. Pro její zmenšení se navrhuje využití agrotechnických a 
organizačních opatření, které zkrátí období bez souvislého rostlinného krytu.  
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- Záplavové území - ochrana před povodněmi 

 
Hranice inundačního (záplavového) území není pro vodní toky v řešeném území vyhlášena. 
Do koordinačního výkresu je zapracována hranice „území možné záplavy“. Ta byla stanovena 
pro lokalitu Z5 a Z6 v dokumentaci „Vyhodnocení povodňového nebezpečí na Ředickém 
potoce v Chotči“, zpracovatel Agro-Aqua 2000  (zpracováno v rámci změny II. ÚPSÚ). Tato 
dokumentace stanovila i 10 m široký pruh podél levého břehu potoka, kde se předpokládá 
aktivní inundace. Tento odstup je vymezením zastavitelných ploch respektován. Uvedená 
dokumentace stanovila ve svém závěru i vypočtené maximální hladiny zatopení pro obě 
lokality: v lok. Z5 – 228,00 m.n.m, v lok. Z6 – 229,20 m.n.m.  

 

- Plochy pro dobývání nerostů  

 
V řešeném území je zastoupena těžba ( cihlářské hlíny – ložisko situováno na k.ú. Časy ), jižní 
okraj řešeného území zasahuje:  
- výhradní ložisko nerostů „Časy“ – č.ložiska  3221800  
- chráněné ložiskové území – CHLÚ  č. 22180000   
 

- Požadavky ochrany obyvatelstva  

 
Území obce je zahrnuto do zón havarijního plánování v Havarijním plánu Pardubického kraje, 
hranice zón havarijního plánování  je vymezena na západním okraji řešeného území podél 
komunikace II/298 Sezemice – Býšť  a podél VTL plynovodu jižně od obce.  
 
Území obce není ohroženo průchodem průlomové vlny, způsobeném zvláštní povodní. 
 
Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné situace je zabezpečeno na základě zpracovaného 
plánu ukrytí obce. Stálé úkryty (STÚ) budované investičním způsobem se v Chotči 
nevyskytují, územním plánem úkryty navrhovány nejsou. Pro krátkodobé ukrytí lze využít 
prostor v hospodě.  
 
V současné době se výdej prostředků individuální ochrany při stavu ohrožení státu a válečném 
stavu se plánuje pro vybrané kategorie osob. Obec nebude organizovat výdej prostředků 
individuální ochrany. 

 
V případě evakuace je obecně zvažována možnost využití staveb pro pobyt evakuovaných 
osob a osob bez přístřeší. Pro výše uvedené potřeby připadají v úvahu rozsáhlejší návrhové 
lokality, kde by byly přípustné objekty víceúčelového charakteru. Charakter a velikost obce 
Choteč takovéto lokality neobsahuje.  

 
Plocha pro shromáždění obyvatel v případě evakuace – střed obce u hospody a obecní 
prodejny. Jako nouzové ubytovací a stravovací prostory pro evakuované lze využít hospody 
ve středu obce.  
 
V řešeném území není provozovatel nebezpečných látek, plochy nejsou řešeny.  
 
V případě záchranných, likvidačních a obnovovacích prací – rozsáhlejší plochy pro zasahující 
techniku a laboratoře   se v obci nenacházejí .  
 
Požární ochrana – zabezpečení požární vody - na rozvodných vodovodních řadech v obci  
jsou rozmístěny hydranty, které umožňují pokrytí celého zastavěného území při hasebním 
zásahu. Tento princip bude zachován i při rozšiřování obce do nových návrhových lokalit.  
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Zdroje vody pro hašení požárů budou navrženy v souladu s platnými předpisy – 
upřednostněny budou pokud možno nadzemní hydranty, tlak bude odpovídat normativním 
požadavkům.  
 
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou a el.energií - ve stávajících lokálních studních 
je pouze voda užitková. Náhradní zásobení pitnou vodou mobilními cisternami a vodou 
balenou. Agregáty budou u obecního úřadu.  
 

- Požadavky z hlediska obrany státu 

 
Řešené území spadá do ochranného pásmo letištního radiolokačního prostředku.   
 
 
 
Závazné stanovisko Ministerstva obrany ( VUSS Pardubice ) je nutno si vyžádat ( v celém 
správním území – tzv. vymezená území ) pro tyto druhy staveb:  
 
-  stavby vyšší než 15 m nad terénem; 

-  výstavba nebytových objektů (továrny, haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé stavby   
   s kovovou konstrukcí apod.); 

-  stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních telefonů,  
   větrných elektráren apod.); 

- stavby dálkových kabelových vedení (el. energie NN, VN, VVN, trasy všech druhů  
   telefonních kabelů) a dalších inženýrských síti,  

-  změny využití území; 

- nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky, rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce a  
   rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM;  

-  nové dobývací prostory včetně rozšíření původních;  

-  výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity; 

-  zřizování vodních děl (přehrady, rybníky); 

-  vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nic, 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 zařízení apod.; 

-  veškerá výstavba dotýkající se pozemků s nimiž přísluší hospodařit Ministerstvo obrany 
 
 
 
V případě návrhu výstavby větrných elektráren (VE) upozorňuje VUSS Pardubice, že tyto 
záměry budou individuelně posouzeny. Pokud se prokáže, že stavby VE budou mít negativní 
vliv na radiolokační techniku v užívání resortu MO, bude stanovisko k výstavbě VE zamítavé. 
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- Ochranná pásma  
 
Koncepce rozvoje řešeného území je rovněž limitována přítomností dále uvedených 
ochranných pásem  v řešeném území: 
 
- ochranné pásmo komunikací 

- III. třídy – 15 m od osy vozovky,  
- (navržená R35 – 100 m od osy vozovky)  

 
- ochranná pásma elektro: 

- vrchní primární vedení 35 kV – 10 m od krajního vodiče u stávajícího vedení, 
příp. 7 m pro nová zařízení ( dle zák. č. 222 z r. 1995).     

- trafostanice VN/NN stožárová – pro stávající zařízení 10 m od oplocení nebo zdi, 
příp. 7 m pro nová zařízení  

 
- ochranné pásmo plynovodů je stanoveno dle §68 zákona 458/2000 Sb. a činí : 

- do průměru 200 mm vč. …………… 4 m od obrysu na obě strany, 
-    u STL plynovodů a přípojek v zastavěném území obce   1 m. 

 
  - bezpečnostní pásma VTL plynovodů  

- DN 100 mm …………… 15 m od obrysu na obě strany, 
- do DN 250 mm …………20 m        -  “  - 

 
V řešeném území se nacházejí pozemky, které jsou vybaveny systémem melioračních 
zařízení – zákres meliorací ve výkrese vyhodnocení ZPF.  
 
- ochranné pásmo lesa – 50 m od jeho okraje   

 
Po komunikaci III.tř. Choteč – Časy prochází cyklotrasa nadregionálního významu č. 4120, 
v trase silnice III/29817 je vedena cyklotrasa místní č. 4191.   
 
U vodních toků je třeba provádět pravidelné čištění a údržbu. Podél vodních toků je nutné 
ponechat pruhy v šíři 6 m od břehové čáry po obou stranách toku dle zák. 254/2001 Sb. 
o vodách.  Umísťování staveb vymezuje § 17 vodního zákona. 
 
Z hlediska ochrany archeologických památek se jedná o území s archeologickými nálezy. 
Stavebníci jsou proto povinni podle § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů oznámit svůj záměr při zásazích do půdního profilu již od doby příprav 
Archeologickému ústavu AV ČR. 
 
Pásmo hygienické ochrany zemědělských objektů v obci nebylo vyhlášeno, zóny 
havarijního plánování jsou vymezeny na západním okraji řešeného území podél komunikace 
II/298 Sezemice – Býšť  a podél VTL plynovodu jižně od obce.  

 
- výhradní ložisko nerostů „Časy“ ( cihlářská surovina ) – č.ložiska  3221800  
- chráněné ložiskové území – CHLÚ „Časy“ – č. CHLÚ 22180000   
 
 
Celé řešené území spadá do ochranného pásmo letištního radiolokačního prostředku a 
OP letiště a  radiolokačního prostředku.  
 
 
 
Výše uvedená pásma jsou zakreslena ve výkresové části v koordinačním výkrese. 
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- Seznam používaných zkratek  

 
BPEJ - bonitovaná půdně ekologická jednotka  
CO - civilní ochrana  
ČOV - čistírna odpadních vod  
DKM - digitální katastrální mapa 
DÚR - dokumentace pro územní rozhodnutí 
CHLÚ - chráněné ložiskové území  
KN - katastr nemovitostí  
KPÚ - komplexní pozemkové úpravy  
k.ú. - katastrální území  
LBK, RBK, NRBK -lokální, regionální, nadregionální biokoridor  
NN, VN, VVN - nízké, vysoké, velmi vysoké napětí  
OP - ochranné pásmo  
ORP - obec s rozšířenou působností  
PRVKÚK - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje  
PUPFL - pozemky určené k plnění funkce lesa  
PÚR - politika územního rozvoje ČR 2008  
RD - rodinný dům  
STL, VTL - středotlaký, vysokotlaký (plynovod)  
TS - transformační stanice (trafostanice)  
ÚAN - území s archeologickými nálezy  
ÚAP - územně analytické podklady  
ÚP - územní plán  
ÚR - územní rozhodnutí  
ÚPD - územně plánovací dokumentace  
ÚSES - územní systém ekologické stability  
VAK - vodovody a kanalizace  
VPS, VPO - veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření  
VUSS - Vojenská ubytovací a stavební správa  
ZPF - zemědělský půdní fond  
ZÚR Pk - Zásady územního rozvoje Pardubického kraje  
ZVHS - Zemědělská vodohospodářská správa 

 
 
 
 
 

8.  VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A INFORMACE, ZDA 
A JAK BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K  VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ani na životní prostředí nebylo 
v zadání územního plánu požadováno.  
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9.  VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA  

 
9.1  Zemědělský půdní fond  

 
 

Úvod 
 

Na základě průzkumů a rozborů řešeného území a požadavků obce byl zpracován návrh 
lokalit pro novou bytovou výstavbu, drobnou výrobu, rekreaci, plochy pro skladování a 
dopravní infrastrukturu.    

  
Z hlediska ZPF se tyto plochy dotýkají mimo zastavěné území obce kultury orné půdy a TTP     
( trvalý travní porost ), v zastavěném území kultury TTP.  

 
Kapitola o ochraně ZPF byla zpracována na základě EÚ o pozemcích, BPEJ (data ÚAP 
Přelouč), údajů z územně technických podkladů k ochraně zemědělské půdy a z materiálů o 
ochraně přírody.  
 
Dále dle zákona 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, "Bonitace 
československých zemědělských půd a směry jejich využití" a stavebního zákona ( zastavěné 
území obce ). 

 
V řešeném území jsou od r. 2003 provedeny komplexní pozemkové úpravy.  
 
 
 
Přehled o struktuře půdního fondu : 

                                                                                      ha            % 

Celková rozloha - k.ú. Choteč u Holic               415     

   

- zemědělská půda                                           355 85,5 
z toho: - orná půda                                           290 69,8 

            - zahrady 11 2,6 

            - ovocné sady                                           1 0,2 

            - trvalý travní porost                                  53 12,8 

- lesní půda                                           23 5,5 

- vodní plochy                                             8 1,9 

- zastavěné plochy                                             9 2,1 

- ostatní plochy                                             19 4,6 
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Struktura dotčeného půdního fondu 
 
Provedené meliorace pozemků, hranice BPEJ a navržené pozemky jsou znázorněny na 
výkrese ZPF.  
 
kódy BPEJ dotčených návrhovými plochami:    - 3.19.01    (třída ochrany III. – TOZPMP)  

- 3.50.11      -  “  - 
- 3.52.01      -  “  - 
 
- 3.20.11    (třída ochrany IV. – TOZPMP) 
- 3.21.10      -  “  - 
- 3.23.10      -  “  - 
- 3.51.11      -  “  - 
- 3.54.11      -  “  - 
- 3.56.00      -  “  - 
- 3.63.00      -  “  - 

 
 
Popis lokalit,  zdůvodnění návrhu: 
 
Navrhované zastavitelné plochy Z1-Z6 jsou situovány vně zastavěného území obce, lokalita 
Z7 představuje koridor pro umístění navrhované komunikace R35, přestavbové plochy P1-P3 
jsou navrženy uvnitř zastavěného území.  
Veškeré plochy jsou situovány na pozemcích s nižší třídou ochrany ZPF – tř. III a IV.  
 
 
Dosavadní využití pozemků 

 
Dosavadní využití pozemků je uvedeno v tabulce. Případné zábory zemědělské půdy je třeba 
v předstihu projednávat s jednotlivými vlastníky příp. i s pozemkovým fondem. Veškerá 
zemědělská plocha musí být před zahájením výstavby vyňata ze ZPF. Odvody se 
zpracovávají dle přílohy zákona 334/92 Sb. dle skutečného rozsahu odnětí půdy v době 
přípravy realizace.  
 
Výstavba na meliorovaných pozemcích: U lokalit Z4, Z5, Z7 konzultovat umístění staveb se 
ZVHS Pardubice již během přípravy realizace výstavby tak, aby nebyla narušena zbývající 
část meliorací. V lokalitách P2, P3 se výstavba objektů nepředpokládá.  
 
 
Popis lokalit: 
 
Zkratky:  TOZPMP  - třída ochrany zemědělské půdy dle metod. pokynu  
   ZPF  - zemědělský půdní fond 

TTP  - trvalý travní porost 
BPEJ  - bonitovaná půdně ekologická jednotka 
ZVHS  - zemědělská vodohospodářská správa 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                      ÚP CHOTEČ  

9/2012 55 

- zastavitelné plochy :  
 

Zemědělská půda vně zast. území č. 
lokality  

Návrh 
funkčního 

využití 

Celková 
výměra      

( ha ) BPEJ Třída 
ochrany 

Výměra 
(ha ) 

Druh 
pozemku 

Výměra 
nezemědělských 

pozemků 

  3.23.10 IV. 

  

 
Z1 

 

 
Výroba          

a skladování 

 
1,1892 

  

 
1,1892 

 
Orná půda 

        

 
- 

3.21.10 IV. 

3.55.00 IV. 

 
0,4328 

 
Z2  

 

 
Bydlení 

smíšené - 
venkovské 

 
0,5088 

3.52.01 III. 0,0760 

 
Orná půda 

      

 
- 

3.52.01 III. 

  

 
Z3  

 

 
Bydlení 

smíšené - 
venkovské 

 
0,4058 

  

 
0,4058 

 
Orná půda    

 
- 

3.51.11 IV. 

  

 
Z4  

 

 
Bydlení 

smíšené - 
venkovské 

 
0,7202 

  

 
0,7202 

 
Orná půda 

      

 
- 

3.51.11 IV. 0,8280 

3.50.11 III. 

 
Z5  

 

 
Bydlení 

smíšené - 
venkovské 

 
1,6530 

  

0,8250 

 
TTP      

 
- 

3.51.11 IV.   

  

 
Z6  

 

 
Bydlení 

smíšené - 
venkovské 

 
1,2529 

  

 
1,2529 

 
TTP      

 
- 

3.19.01 III. 

3.52.01 III. 

 
2,6463 

3.20.11 IV. 

3.21.10 IV. 

3.23.10 IV. 

3.54.11 IV. 

 
Z7  

 

 
Doprava 
silniční 

 
11,3891 

3.63.00 IV. 

 
 

8,0355 

 
Orná půda 

TTP      

 
0,7073 
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- přestavbové plochy :  
 

Zemědělská půda vně zast. území č. 
lokality  

Návrh 
funkčního 

využití 

Celková 
výměra      

( ha ) BPEJ Třída 
ochrany 

Výměra 
(ha ) 

Druh 
pozemku 

Výměra 
nezemědělských 

pozemků 

  3.21.10 IV. 

  3.51.11 IV. 

 
P1 

 

 
Bydlení 

smíšené - 
venkovské 

 
1,0899 

  

 
0,2460 

 
TTP 

        

 
0,8439 

3.51.11 IV. 

3.63.00 IV. 

 
P2  

 

 
Rekreace 

 
0,2284 

  

 
0,2284 

 
TTP 

      

 
- 

3.51.11 IV. 

3.63.00 IV. 

 
P3  

 

 
Výroba          

a skladování 

 
0,3673 

  

 
0,3673 

 
TTP     

 
- 

 
 
- celkem :  
 

Návrhové lokality                   
Σ =  18,8046   ha  

Zemědělská půda - ZPF               
Σ =  17,2534   ha 

Ostatní pozemky 
Σ = 1,5512   ha 

 
- dle třídy ochrany ZPF: III. 

 
3,9531 ha 

                      
                          IV. 

 
13,3003 ha 

 
- dle kultury:                TTP 

 
 3,9787 ha  

 
 
z toho lokalita Z7  - 11,3891 ha   
(stavba silnice R35 ) 

              
              orná půda 

  
  13,2747 ha  

 

                                                       

 
 
 
- koridor pro stavbu silnice R35  ( lokalita Z7 ) je funkčně navržen jako  „plocha dopravní 
infrastruktury - silniční“ a to v šíři ochranného pásma komunikace.  
 
Na stavbu je zpracována DÚR vč. vyčíslení záborů pozemků, a tyto výměry pro trvalé zábory 
jsou převzaty do tabulkové části - nejedná se tedy o plochy vymezeného koridoru, nýbrž o 
konkrétní plochy trvalých záborů pro uvedenou stavbu dle již zpracované PD. 
 
Zároveň je ve specifických podmínkách lokality Z7 uvedeno, že zastavitelné plochy 
vycházející z vymezeného dopravního koridoru, které nebudou součásti konečné trasy 
komunikace, budou bez náhrady zrušeny a převedeny následně ve změně územního plánu 
opět do ploch určených pro zemědělské využití (viz kap. 3 Návrhu ÚP). 
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9.2  Pozemky určené k plnění funkcí lesa  
 
Určující právní normou je  " Lesní zákon " č. 289/95 Sb. ze 3. listopadu 1995. 

 
a) Celková výměra lesů  a jejich kategorie 

 
Na katastrálním území Choteč u Holic se nachází 23 ha lesní půdy, což představuje 5,5% 
rozlohy řešeného území.  

 
V řešeném území jsou lesy v majetku soukromých osob, případně ve vlastnictví obce.   
 
Lesní porosty jsou zařazeny do kategorie lesa:  – „les hospodářský “ 

 
b) Skladba porostů 

 
Stávající dřevinná skladba:     skladba %  věk % 

     jehl. list.  1-50   51-100    101+  
     -------------  ------------------------- 

81 19  8 71    21 
 
 
c) změny kategorizace lesů nebo jejich prostorové a druhové skladby návrh ÚP Choteč 
neobsahuje, veškeré návrhové plochy jsou situovány mimo lesní pozemky. 

 
Z těchto důvodů není problematika pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) dále 
zpracována.  

 
Zákonem č. 229/91 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě došlo ke změně vlastnických 
poměrů, drobné lesy náleží do správy fyzických osob, část patří pod správu Lesů České 
republiky. Reorganizací lesního hospodářství došlo ke zrušení lesních závodů a pracovní 
úkoly byly převedeny na akciové společnosti a soukromé vlastníky. 

 
V případě, že dojde ke změně a případnému záboru či omezení užívání PUPFL, je třeba 
konzultovat záměr s příslušnou správou lesního hospodářství. 
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C - Odůvodnění dle § 53 odst. 4 a 5 zákona č. 183/2006 Sb. 
(zpracovala Eva Švecová, Magistrát města Pardubice) 

 
Obsah: 
 
Textová část: 
 
a) vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem 
b) vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky 

na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území 
c) vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 

právních předpisů 
d) vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se 

stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě 
s výsledkem řešení rozporů 

e) vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
f) stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se 

sdělením, jak bylo zohledněno 
g) rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
h) vyhodnocení připomínek 
i) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 

vymezení zastavitelných ploch 
 
 
 
 
a) vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem 
 
Návrh Územního plánu Choteč je v souladu s "Politikou územního rozvoje ČR" (PÚR 
ČR), která byla projednána vládou ČR a schválena usnesením vlády č. 929 ze dne 
20.7.2009. Politika územního rozvoje ve svém návrhu pro rozvojové oblasti požaduje, 
při respektování republikových priorit územního plánování, umožňovat v rozvojových 
oblastech a rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem 
veřejné infrastruktury. Z tohoto důvodu je nutnost v rozvojových oblastech a 
v rozvojových osách vytvářet, udržovat a koordinovat územní připravenost na zvýšené 
požadavky změn v území, zachování odpovídajícího využívání území a zachování 
hodnot. Řešené území leží v rozvojové oblasti OB4 a rozvojové ose OS8. Z PÚR ČR 
pro Územní plán Choteč (ÚP Choteč) vyplývá především požadavek respektovat a 
vymezit koridor pro rychlostní silnici R35, což územní plán splňuje.  
 
ÚP je dále koordinován s ÚPD sousedních obcí (zlepšení vazeb na sousední území) a 
se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), vydanými dne 
29.4.2010. 
 
Koordinace územně plánovací činnosti dle ZÚR Pk je mimo jiné v rozsahu priorit 
územního plánování, kterými jsou např.: 

- zachování a citlivé doplnění výrazu sídel tj. nenarušovat cenné městské a 
venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty 
nevhodnou zástavbou, omezeni fragmentace krajiny 
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- efektivní využívání zastavěného území a zachování celistvosti sídel, preference 
rekonstrukcí a přestaveb před výstavbou ve volné krajině 

- ochrana obyvatel před zdravotními riziky a narušené kvality prostředí (hluk, 
škodlivé látky v ovzduší, znečištění vod) 

- dopravní obsluha území, zlepšení dopravních vazeb a zlepšení vazeb na 
sousední území 

 
Tyto priority územního plánování jsou návrhem ÚP Choteč respektovány: 

- návrh územního plánu navazuje na stávající platný územní plán (ÚPSÚ Časy - 
Choteč) vč. jeho změn, a vychází z nových podmínek v území, z požadavků 
obce (a majitelů pozemků) a dotčených orgánů a je zpracován s ohledem na 
zabezpečení souladu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. 
Navrhovány jsou nové plochy pro bytovou výstavbu, dopravní a technickou 
vybavenost, rekreaci a lokality pro drobnou výrobu a skladování. Urbanistický 
návrh obce vychází zejména z požadavku vzájemné koordinace stávající 
zástavby se všemi navrhovanými změnami ve využití území, je dán požadavek 
na ochranu stávajícího systému sídelní zeleně. Do řešeného území zasahují 
hranice CHLÚ Časy a výhradního ložiska nerostných surovin, tyto skutečnosti 
jsou ÚP respektovány.  

- zastavitelné plochy jsou řešeny rozvíjením jádrového území obce, nikoliv 
rozptýlenou výstavbou v krajině, což je jednou z priorit PÚR ČR i ZÚR Pk. 
Všechny navržené zastavitelné plochy jsou situovány v bezprostřední 
návaznosti na stávající zástavbu, z toho tři lokality jsou vymezeny 
v zastavěném území (bydlení, rozšíření plochy rekreace a plocha výroby a 
skladování). Pro jednotlivé lokality určené pro bydlení a výrobu jsou v zájmu 
zachování návaznosti na stávající zástavbu stanoveny základní regulativy. Pro 
rozvoj drobné nerušící řemeslné výroby jsou v rámci regulace vytvořeny 
podmínky pro situování těchto činností uvnitř stávající zástavby (např. v ploše 
bydlení) 

- lokality pro bydlení v blízkosti navrhované rychlostní silnice R35 (Z5, Z6) jsou 
vedeny jako podmínečně přípustné z hlediska ochrany před hlukem – v další 
fázi je nutno prokázat nepřekročení hygienických limitů hluku 
z komunikace R35. Přestavbová plocha P2 pro rekreaci, která sousedí 
s plochou P3 pro výrobu, je oddělena navrženou izolační zelení 

- dopravní systém zastavěného území je stabilizován a zůstane zachován i do 
budoucna, při realizaci zástavby rozsáhlejších lokalit pro bytovou výstavbu 
bude doplněn o místní obslužné komunikace. Do řešeného území zasahuje 
koridor navržené rychlostní komunikace R35, které zásadním způsobem ovlivní 
dopravu v území a napojení obce na sídla vyššího významu. 

 
Zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly pro územní plánování stanovené 
pro rozvojovou oblast republikového významu OB4 v čl. 12 a 13 ZÚR Pk mimo jiné 
stanovují: 

-   zlepšit vazby Pardubic na stávající D11 novou trasou I/36 a budoucí R35 ve 
směru I/36 (Časy) - Holice  

- dotvářet krajinu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability 
 

Mimo zastavěné území je do návrhu ÚP Choteč zapracován vymezený a zpřesněný 
koridor nadmístního významu pro umístění veřejně prospěšné stavby rychlostní 
komunikace R35 (lokalita Z7) se všemi objekty a souvisejícími stavbami vč. 
mimoúrovňového křížení navrhované přeložky silnice III/29817 nad navrhovanou 
trasou R35 a napojení na stávající silniční síť. Vymezení koridoru bylo převzato ze 
zpracované dokumentace pro územní řízení „R35 Opatovice – Časy“. 
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Pro udržení a posílení ekologické stability jsou do ÚP zapracovány stávající i 
navrhované prvky územního systému ekologické stability (ÚSES). Většina prvků je 
převážně funkční, vyžadují vhodný způsob hospodaření. Hlavní prvky, které obsahuje 
návrh pro řešené území, jsou součástí hlavního a koordinačního výkresu. Jedná se 
zejména o nadregionální biokoridor K74 vč. ochranné zóny a regionální biocentrum 
RBC 9006 Kopanina a lokální biokoridor č. 66 podél Ředického potoka. Vstupem 
navrhovaného dopravního koridoru pro komunikaci nadmístního významu (R35) do 
území dochází ke střetu prvku ÚSES s navrženou rychlostní silnicí. Tento střet je 
koordinován s projektovou dokumentací pro územní řízení „R35 Opatovice - Časy“. 

V rámci ÚP bylo řešeno: 
- upřesnění osy NRBK K 74 „Bohdaneč . Uhersko“ 
- vymezení RBC 9006 „Kopanina“ 
- upřesnění trasy RBK 9006-94 v souvislosti s R35 (koordinace s DÚR) 
- vymezení LBC 94 „Nad splavy“ 
- vymezení LBC 100 „Labská“ 
- respektování funkčního LBC 101 „Kabátecý les“ 
- vymezení LBK 66 podél Ředického potoka 
- doplnění interakčních prvků podél cest a vodotečí   

 
ZÚR Pk nejsou ÚP Choteč narušeny nebo omezovány. 
 
 
 
b) vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování, zejména 
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území 
 
Urbanistická koncepce je rozvíjena na základě požadavků vyplývajících ze 
současných potřeb rozvoje obce. Navržená koncepce územního plánu umožňuje 
vyvážený rozvoj všech tří pilířů územního plánování a není v rozporu s principy 
udržitelného rozvoje území. Předpokládá se rozvoj zejména v oblasti bydlení, které je 
navrhované jako plochy smíšené obytné (v rodinných domech) – venkovského typu. 
Územní plán umožňuje v těchto plochách mimo jiné umístění občanské vybavenosti 
místního významu. V obci Choteč se nepředpokládá zakládání významných ploch 
občanské vybavenosti s ohledem na její dostupnost v blízkých městech, jako jsou 
Holice, Sezemice a hlavně Pardubice.  
Navržené regulativy podporují rozvoj kvalitního obytného prostředí s využitím 
přírodního potenciálu; není narušena původní forma zástavby, ale je pouze vhodně 
doplněna a vytváří předpoklady pro ochranu ZPF. Navržená koncepce rozvoje 
nepředstavuje ohrožení kvality životního prostředí, krajina je doplněna o navrhované 
prvky ÚSES. 
Návrh územního plánu respektuje výsledky řešení KPÚ. Případný další rozvoj je však 
možný pouze za předpokladu důsledného prověření využití stávajících zastavitelných 
ploch s důrazem na prověření stavu veřejné infrastruktury.  
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c) vyhodnocení souladu s  požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů 
 
Zadání i návrh dokumentace byl pořizován podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební 
zákon) a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. a č. 501/2006 Sb. 
 
Na základě žádosti obce ze dne 1.10.2010, podle § 44 zč. 183/2006 Sb., v platném 
znění (stavební zákon), Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta zahájil 
proces pořízení ÚP Choteč. O pořízení dokumentace rozhodlo zastupitelstvo obce 
Choteč dne 14.4.2010. 
Pořizování dokumentace začalo zpracováním zadání. Veřejnou vyhláškou ze dne 
30.11.2010 bylo oznámeno projednání návrhu zadání ÚP Choteč. Návrh zadání byl 
vystaven od 13.12.2010 do 12.1.2011 na obecním úřadě obce Choteč a Magistrátu 
města Pardubice. Zadání ÚP Choteč bylo schváleno Zastupitelstvem obce Choteč dne 
1.6.2011.  
 
Dne 7.11.2011 proběhlo společné jednání v zasedací místnosti MmP - OHA o návrhu 
ÚP Choteč, dle § 50 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební 
zákon). Návrh územního plánu byl vystaven od 7.11.2011 do 7.12.2011.  
Krajský úřad Pardubického kraje posoudil návrh ÚP Choteč podle ustanovení § 51 
stavebního zákona a vydal dne 14.2.2012 stanovisko, ve kterém konstatuje, že 
dokumentace je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 a respektuje priority 
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené 
v kap. 1 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), zásady pro 
usměrňování územního rozvoje a úkoly pro územní plánování, které jsou stanovené 
pro rozvojovou oblast republikového významu OB4 v čl. 12 a 13 ZÚR Pk.   
 
O upraveném a posouzeném návrhu proběhlo řízení o návrhu ÚP Hrobice podle § 52 
stavebního zákona, které představuje modifikované řízení o vydání opatření obecné 
povahy podle ustanovení § 172 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Veřejné 
projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP Choteč se konalo dne 29.5.2012 
na obecním úřadě v obci Choteč. Dokumentace byla vystavena v termínu od 
27.4.2012 do 28.5.2012. Nejpozději při veřejném projednání, mohl každý uplatnit své 
připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných 
staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti 
mohli podat námitky, ve kterých museli uvést odůvodnění, údaje podle katastru 
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Týden před 
dnem veřejného projednání dne 21.5.2012 byla podána na odbor hlavního architekta 
žádost o vložení parcel (pp.č. 239/14, 239/15 a 1159 k.ú. Choteč) do územního plánu 
obce Choteč v souvislosti s probíhajícím řízením o územním plánu obce. Požadavkem 
bylo uvedené pozemky zařadit do zastavitelných ploch SV – plochy smíšené obytné. 
Tuto žádost nelze akceptovat, neboť uvedené pozemky nebyly určeny k prověření na 
zástavbu a proto nebyly ani předmětem pořizování ÚP. (viz. tabulka „Vyhodnocení 
veřejného projednání návrhu ÚP Choteč“) 
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d)  vyhodnocení souladu s  požadavky zvláštních právních předpisů – 
soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporů  
 
ÚP Choteč byl v rámci celého procesu projednáván s dotčenými orgány, které chrání 
veřejné zájmy. S dotčenými orgány, které uplatnily svá stanoviska a požadavky na 
úpravu návrhu v rámci společného jednání, byla stanoviska koordinována.  
Dotčené orgány, které uplatnily svá stanoviska v procesu řízení o návrhu územního 
plánu, nepožadují úpravy v projednávaném dokumentu (viz tabulka „Vyhodnocení 
veřejného projednání návrhu ÚP Choteč“) 
 
e) vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území  
 
S ohledem na skutečnost, že v návrhu zadání nebyl požadavek vyhodnocení vlivu na 
udržitelný rozvoj území pořizovatelem stanoven a ani dotčený orgán – Krajský úřad 
Pardubického kraje, v souladu s § 47 odst. 3 stavebního zákona, toto vyhodnocení 
nepožadoval, nebylo vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území zpracováno. 
 
f) stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se 
sdělením, jak bylo zohledněno 
 
Stanovisko krajského úřadu nebylo vydáno, neboť nebyl uplatněn požadavek na 
vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí. 
Na základě ustanovení § 45i odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny k návrhu zadání, vydal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství vyjádření č.j. 2259/2011/OŽPZ/Sv ze dne 17.1.2011, ve 
kterém stanovil, že dokumentace nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí 
oblasti ani evropsky významné lokality.  
 
g) rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
 
V průběhu projednávání návrhu ÚP Choteč nebyla uplatněna žádná námitka.  
 
h) vyhodnocení připomínek 
 
V průběhu veřejného projednání nebyly institucemi, správci sítí ani občany uplatněny 
žádné připomínky.  
Dne 21.5.2012 byla podána pouze žádost paní Libuše Jaklové o zařazení pozemků 
p.č. 239/14, 239/15 a části p.č.1159 k.ú. Choteč do územního plánu jako zastavitelné 
pozemky.  
Žádosti nebylo možné vyhovět, důvod je uveden v tabulce „Vyhodnocení veřejného 
projednávání návrhu ÚP Choteč“.  
 
i) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch 
 
Územní rozvoj obce byl řešen v dříve zpracovaném Územním plánu sídelního útvaru 
Choteč – Časy (ÚPSÚ) a následujících jeho tří změn. Vhodné záměry, které dosud 
nebyly realizovány, jsou převzaty do nového územního plánu.  
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Stabilizaci počtu obyvatel a rozvoj obce je potřeba podpořit novými rozvojovými 
plochami a potřebnou technickou infrastrukturou. 
 
V rámci územního plánu je navrženo celkem 7 zastavitelných ploch a 3 plochy 
přestavbové s celkovým záborem ZPF 17,25 ha.  
Pro rozvoj bydlení jsou územním plánem navrženy lokality Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a P1 
s celkovým záborem ZPF 4,79 ha. Všechny lokality (mimo přestavbové plochy P1) 
jsou situovány mimo zastavěné území obce. 
Lokality Z1 a P3 s celkovou rozlohou 1,56 ha jsou navrženy pro výrobu a skladování. 
Pro rozšíření plochy rekreace je určena přestavbová plocha P2 o rozloze 0,2284 ha.  
Většina z navržených lokalit jsou takové, které byly zařazeny jako zastavitelné území 
již v ÚPSÚ.   
Veškeré rozvojové záměry jsou lokalizovány na pozemky IV. třídy ochrany ZPF. 
 
Pro záměr nadmístního významu je vymezena lokalita Z1 s celkovou rozlohou 10,68 
ha, která je určena pro silniční dopravu (koridor pro stavbu rychlostní silnice R35).  
 
Dle demografických údajů vyplývá, že počet obyvatel v obci za posledních 10 let (cca 
od r. 1990) mírně stoupá. V zájmu obce je stabilizace počtu obyvatel a vytvoření 
podmínek pro jeho další nárůst. V současné době všeobecně narůstá zájem 
o stavební parcely v kvalitnějším životním prostředí, a proto se Zastupitelstvo obce 
Choteč rozhodlo podpořit zájem o bydlení, s možnou existencí pracovních příležitostí 
v blízkých Pardubicích.  
V možnostech územního plánu je návrh lokalit pro bytovou zástavbu, výrobu, 
technickou vybavenost, sport a rekreaci, vytvoření regulativních podmínek pro 
podnikatelskou činnost, apod.  
Nezastavěné rozvojové lokality z původní územně plánovací dokumentace byly 
přehodnoceny a částečně zakomponovány do koncepce nového územního plánu. 
Právě tato forma výstavby v blízkosti krajského města, by kvalitním obytným a 
životním prostředím měla pozitivně utvářet demografickou bilanci. Úřad územního 
plánování, na základě výše uvedeného, rozsah rozvojových lokalit vyhodnotil jako 
opodstatněný. V případě dalších požadavků na rozvoj ploch pro bydlení je nutné 
důsledné prověření již vymezených rozvojových ploch, s důrazem na ochranu 
nezastavěných a nezastavitelných ploch a kulturních a přírodních hodnot území a 
vyhodnocení stavu veřejné infrastruktury.  
 
Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany ZPF, odbor životního prostředí a 
zemědělství, předložený návrh posoudil a vydal pod č.j. KrÚ 19116/2012/OŽPZ/Bo 
dne 6.4.2012 souhlasné stanovisko. 
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Vyhodnocení veřejného projednávání návrhu ÚP Choteč 
 
    Dotčený orgán                                          Stanovisko   (doslovný přepis)                                Vyhodnocení stanoviska 
ČR - Státní energetická inspekce, 

Wonkova 1143, 500 02 Hradec 
Králové  

31.5.2012 

s odvoláním na pozvánku na veřejné projednávání ÚP Choteč 
(§52, odst. 2, č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů a §13, odst. 3, zákona č. 406/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů) se tímto omlouváme z účasti na 
jednání ve výše uvedené věci, dne 29.05.2012. 

 
 
 

- vzato na vědomí 

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

27.4.2012 

Na základě provedeného posouzení Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje vydává souhlasné stanovisko  

 

 
- vzato na vědomí  

Krajská hygienická stanice, U Divadla 828, 
530 02 Pardubice 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko 
 

 

Státní veterinární správa, Husova 1747, 
530 03 Pardubice 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko 

 

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

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko 

 

 

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

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko 

 

Magistrát města Pardubice 
- odbor dopravy  

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko  

 

Magistrát města Pardubice 
- odbor správních agend, úsek 

památkové péče 
10.5.2012 

Orgán státní památkové péče uplatnil své stanovisko jako 
dotčený orgán k návrhu zadání pod čj. MmP 66382/2011 ze 
dne 21.10.2011. V řešené lokalitě nedochází k přímému 
konfliktu se sledovanými hledisky státní památkové péče. 
K územnímu plánu nemáme připomínky. 

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

Magistrát města Pardubice 
- odbor životního prostředí 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko  
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Ministerstvo dopravy ČR, odbor 
dopravní politiky, mezinárodních vztahů a 
životního prostředí, nábřeží L. Svobody 
12/22, 110 15 Praha 1 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko 

 

 

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

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko  

 

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor správy 
majetku 

 P.O.BOX 21/OSM, 170 34 Praha 7 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko 

 

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

9.5.2012 

Ministerstvo zdravotnictví ČR nemá v předmětné lokalitě 
žádné zájmy z hlediska nadregionální výstavby zdravotnických 
zařízení. 

 

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

 
Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový 

úřad, B. Němcové 231, 530 02 
Pardubice 

7.5.2012 

Pozemkový úřad Pardubice k návrhu územního plánu obce 
Choteč sděluje, že v katastrálním území Choteč byly v roce 
2003 dokončeny komplexní pozemkové úpravy. Součásti 
komplexní pozemkové úpravy je „Plán společných zařízení“, 
který je nutné respektovat. Zpracovateli územního plánu je 
plán společných zařízení k dispozici na Obecním úřadu 
Choteč a na Pozemkovém úřadu Pardubice. 

 
 

- vzato na vědomí, projekt komplexních 
pozemkových úprav je územním plánem 
respektován 

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

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko 

 

 

 
Obvodní báňský úřad, Wonkova 1142, 

500 02 Hradec Králové 
30.4.2012 

Za předpokladu, že bude respektována kapitola „2. 
VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ 
SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 
VYDANOU KRAJEM A POLITIKOU ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE“, návrhu územního plánu, který je vystaven na 
Vámi uvedené internetové adrese, kde je uvedeno.“ – CHLU 
Časy a výhradní ložisko Časy na jižním okraji řešeného území 
jsou v ÚP plně respektovány“, nemá Obvodní báňský úřad 

 
 
 
 
 

- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace 
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pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického 
k upravenému a posouzenému návrhu ÚP Choteč další 
připomínky. 

Zdejší úřad tedy nadále trvá na tom, aby se ve 
stanoveném chráněném ložiskovém území Časy a v prostoru 
výhradního ložiska Časy neplánovalo zřizování staveb a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska.  

 
 

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

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko 
 

 

 
 
Sousední obce, úřady územního 

plánování 
                        Připomínka Vyhodnocení připomínky 

Krajský úřad, Komenského nám. 125, 
532 11 Pardubice 

- odbor strategického rozvoje kraje a 
evropských fondů – odd. ÚP 

 
- organizace neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku 

 
 
 

Město Sezemice - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku  
Obec Časy - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku  
Obec Dolní Ředice - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku  
Obec Rokytno - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku  

 
Objednatel   Připomínka, námitka  Vyhodnocení 

Obec Choteč - bez připomínek  
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Ostatní Připomínka, námitka (doslovný přepis) Vyhodnocení 
Libuše Jaklová, K Lesu 17, Choteč, 533 04 

Sezemice 
21.5.2012 

Žádost o vložení parcel do územního plánu obce Choteč. 
V souvislosti s probíhajícím řízením o územním plánu obce 
Choteč vyhlášeným dne 11.4.2012 žádám o vložení parcel 
239/14 a 239/15 v k.ú. Choteč. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o jednu z nejlepších lokalit v obci, položenou na mírném 
jihovýchodním svahu, od západu chráněnou lesem, žádám o 
vložení shora uvedených parcel 239/14 a 239/15 do 
územního plánu obce Choteč do zastavitelných ploch 
kategorie SV-plochy smíšené obytné-venkovské. Jedná se sice 
o proluku mezi parcelami 239/13 a 239/16, vedenými jako 
plochy výroby a skladování-zemědělská výroba (VZ), ale 
vzhledem k tomu, že výrobní objekty na těchto plochách jsou 
již za hranicí životnosti, lze v budoucnu předpokládat jejich 
demolici. Tím by byly vytvořeny podmínky pro souvislou 
bytovou zástavbu podél stávající komunikace 239/11. 
(Prodloužení ulice K Lesu.) 

   Přestože se v současné době jedná o zemědělskou 
půdu, kulturu pastvina, byla tato plocha vedena jako ostatní 
plocha. Současný nájemce začal tuto plochu využívat jako 
pastvinu a do zemědělské půdy byla převedena bez mého 
vědomí a bez mého souhlasu. 
Dále žádám o vložení části parcely 1159 přiléhající k silnici 
Choteč – Dolní Ředice do zastavitelných ploch kategorie SV-
plochy smíšené obytné-venkovské. Zde se jedná o proluku 
mezi nově vznikající zástavbou obce a původními rodinnými 
domky situovanými osamoceně mimo souvislou zástavbu. 
Upozorňuji na skutečnost, že tento požadavek jsem již 
vznesla před zahájením prací na územním plánu obce Choteč 
dopisem ze dne 23.5.2010, adresovaným obecnímu úřadu 
Choteč.. 

 
 

 
 

- požadavku nelze vyhovět; uvedené 
pozemky nebyly určeny k prověření na 
zástavbu, a tudíž nebyly ani předmětem 
pořizování ÚP, nenavazují na stávající 
zástavbu, jsou umístěny v proluce mezi 
dvěma stávajícími zemědělskými areály a 
jednalo by se o zásah do volné krajiny. 
ÚP navrhuje dostatek rozvojových 
lokalit pro bydlení, požadavek na další 
rozvoj může být podkladem pro event. 
změnu ÚP až na základě vyhodnocení 
zprávy o uplatňování územního plánu po 
4 letech od  jeho vydání 

 
- převod pozemku (druh pozemku dle 
katastru nemovitosti) není předmětem 
ÚP 
- ÚP neřeší vlastnické vztahy  

 
- požadavku nelze vyhovět; pozemek 
p.č. 1159 nenavazuje na stávající zástavu 
obce, jednalo by se opět o zásah do 
volné krajiny,  nachází se v blízkosti 
vymezené plochy Z7 (koridor D01 pro 
stavbu rychlostní silnice R35) 
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Příloha: dopis OÚ Choteč ze dne 23.5.2010 
Podklady pro zpracování nového územního plánu. 
Na základě dopisu ze dne 13.5.2010 podávám návrh na 
zařazení následujících parcel do územního plánu obce Choteč: 
Parcelní číslo 239/9; 239/10; 239/11; 239/12; 239/14; 
239/15; 239/16 a dále část parcely 1159 přiléhající k silnici 
Choteč – Dolní Ředice. 

 
 
 
 
 

- pozemky p.č. 239/9, 239/10, 239/12, 
239/13 a 239/16 jsou součástí 
stávajících ploch s využitím pro 
zemědělskou výrobu a skladování – VZ 
 
- pozemek p.č. 239/11 je stávající 
komunikace 
 
- pozemky p.č. 239/14 a 239/15 jsou 
vedeny jako plochy zeleně – soukromá a 
vyhrazená – ZS (odůvodnění viz výše) 
 
- pozemek p.č. 1159 je součástí 
neurbanizovaného území – plochy 
zemědělské – NZ (odůvodnění viz výše) 

 
 
 
 
 
Zpracoval dne 10.7.2012 Magistrát města Pardubice, jako pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Choteč v souladu s § 53 zák.č. 
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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Poučení: 
Proti Územnímu plánu Choteč vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ……………………….    …………………….. 
       místostarosta obce Choteč            starosta obce Choteč 
 
 
 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné 
vyhlášky       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


