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XVIIa. ZMĚNA 
ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA PARDUBICE 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubice, příslušné podle §6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití §43 odst. 4 a §55 odst. 2 
stavebního zákona, §13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, §171 a zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením §188 odst. 4 stavebního zákona 
 

v y d á v á 

XVIIa. změnu  územního plánu města Pardubice, 

schválenou usnesením Zastupitelstva města Pardubice č…… Z/2014………………… ze dne 
…./…./2014.  Závazná část ÚPM byla vydána obecně závaznou vyhláškou Statutárního města 
Pardubice č. 42/2001, schválenou usnesením Zastupitelstva města Pardubice č. 401 Z  ze dne 
4.9.2001 a postupně změněná následujícími změnami: 

  
Změna ÚPD OZV/OOP Usnesení ZmP č. Usnesení ZmP ze dne 

I. změny OZV č. 42/1-2002 579/Z 25.6.2002 
II. a III. změny OZV č. 7/2003 106 Z 23.9.2003 
IV. změny OZV č. 3/2004 220 Z  11.5.2004 
V. změny OZV č. 18/2004 306 Z 14.12.2004 
VII. změny OZV č. 2/2006 10Z/2006  7. 2.2006 
VII.A změny OZV č. 9/2006 314Z/2006  19. 9.2006 
VIII. změny OZV č. 10/2006 358Z/2006 17.10.2006 
IX. změny OOP 1060Z/2008 4.11.2008 
VI.A změny     OOP 1482Z/2009 16.6.2009 
VI. změny OOP ZM/N 14014 30.3.2010 
XII. Změna OOP 1945 Z/2010 11.5.2010 
X. změny OOP 734 Z/2012 6.3.2012 

                                 
 Řešení XVIIa. Změny  ÚPM Pardubice se dotýká závazné části  platné územně plánovací 
dokumentace takto: 
 
a) vymezení zastavěného území: 

XVIIa. Změna prověřila vymezení zastavěného území v kontaktním území řešené lokality. 
Hranice zastavěného území byla upravena východně od řešené lokality  – rozšíření o 
pozemky: st. 11177, 1384/12, st. 11189, 1384/11, 1384/27, 1387/8, 1384/10, 1323/92, 
1384/28, 1323/91, st.10971, 1323/90, část 1323/94, 1384/25, část 1384/4, 1323/93, 1323/89, 
1323/88, 1323/53, 1323/87 (úprava k datu 07/2013). 

b) Řešení XVIIa. Změny nemění platnou územně plánovací dokumentací stanovenou urbanistickou 
koncepci  §4, zásady uspořádání bydlení a občanského vybavení §7, zásady uspořádání sportu 
a rekreace §8, zásady uspořádání výroby §9, zásady uspořádání komunikačních systémů §10, 
zásady uspořádání technického vybavení § 11.  
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c) V§5  Vymezení ploch a jejich uspořádání se na konec článku doplňuje: 

Označení 
plochy 
změny 

Katastrální 
území 

(parc.č.) 

Funkční vymezení Plošný 
rozsah 

/ha/ 

Podmínky prostorového uspořádání 
lokální podmínky 

(platí pro plochy změny XVIIa/1 a 88/z) 
Dle platné 

ÚPD 
Návrh 

XVIIa/1 Pardubice 
(část 507/2, 
Část 507/3) 

ZR- zeleň 
rekreační 

BP-bydlení 
nízkopodlažní 
předměstské 

0,33 Stanovené podmínky platí pro lokalitu jako 
celek, tzn. plochu změny XVIIa/1 a část 
zastavitelné plochy (území) 88/z, která jako 
plocha změny zůstala vymezena po vyznačení 
již zastavěné části jako stabilizované plochy: 

• V lokalitě bude vymezen max. 1 stavební 
pozemek pro 1 stavbu pro bydlení o 1-2 
bytových jednotkách, 

• výška hlavního objektu bude řešena ve 
vztahu k  okolní vzrostlé zeleni 
(nepřevýší ji), s ohledem na nenarušení  
dálkových pohledů především na 
historického jádro města, max. výška 
hřebene nad rostlým terénem 12-15m 

• hmotové řešení objektu bude 
zohledňovat přírodní hodnoty prostředí, 

• respektována bude kvalitní vzrostlá zeleň 
v zastavitelné ploše (území), 

• koeficient zastavění zastavěného 
stavebního pozemku – max. 0,2,  

• forma zástavby – solitér 
• Mezi stávající zástavbou (na jejím 

severním okraji) a rozvojovou plochou 
(myšleno plochou vyznačenou jako 
plochy změny) bude respektováno  
komunikační propojení mezi stávajícím 
veřejným prostranstvím vedeným po 
východním okraji lokality a plochou 
rekreační zeleně západně od řešené 
lokality. 

 Podmínky prostorového uspořádání stanovené platnou ÚPD pro lokalitu 88/z se z řešení ÚPM 
vypouští. Pro část zastavitelné plochy (území) 88/z, která jako plocha změny zůstala vymezena po 
vyznačení její  již zastavěné části jako stabilizované plochy, platí podmínky prostorového uspořádání 
uvedené výše v tabulce. 
 
d) Řešení XVIIa. Změny nemění platnou územně plánovací dokumentací stanovené zásady v § 6 

„Funkční uspořádání území a členění na jednotlivé typy funkčních ploch“ včetně přílohy č.1  

e) Řešení XVIIa. Změny nemění platnou územně plánovací dokumentací stanovené zásady v §12 
„Vymezení územního systému ekologické stability“  

 Dílčím způsobem je upřesněno vymezení skladebných částí ÚSES: 
• LBC 8 – Soutok – Čičák 
• NRBK 72/8 – Labe u loděnice (dle ZÚR Pk NRBK K73) 

f) Řešení XVIIa. Změny nemění platnou územně plánovací dokumentací stanovený výčet a 
vymezení ploch veřejně prospěšných staveb a opatření a ploch pro asanaci 

g) Řešení XVIIa. Změny nemůže mít významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí 
oblast. Nejsou stanovena kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
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h) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat 
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt: 

• stavba pro bydlení na parcele parc.č. 507/2  

i) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části: 

A. XVIIa. Změna ÚPM Pardubice  
• Textová část     3A4 
• Grafická část : 

o Schéma lokalizace    1A4  volně zmenšeno 
o Výkres základního členění území 2A4  1:5000 
o Hlavní výkres    2A4 1:5000 
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XVIIa. ZMĚNA  
ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA PARDUBICE 

 

II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ  
 
 

a) Postup při pořízení územního plánu 
 

Dne 26.6.2012 bylo Zastupitelstvem města Pardubic schváleno usnesením č. 888/2012 pořízení XVII. změny 
ÚPmP. Dne 11.12.2012 bylo Zastupitelstvem města Pardubic schváleno usnesení č. 1120/Z o vynětí změny 
územního plánu na pozemcích p.č. 507/2 a 507/3 k.ú. Pardubice ze XVII. změny ÚPmP a její schválení jako 
XVIIa. změny.  

Zadání XVIIa. změny Územního plánu města Pardubice bylo zpracováno pořizovatelem ve spolupráci s 
určeným zastupitelem v souladu s § 47 stavebního zákona v lednu 2013, projednání návrhu zadání bylo 
oznámeno veřejnou vyhláškou na úřední desce dne 1. února 2013 a současně bylo zasláno dotčeným orgánům, 
sousedním obcím, krajskému úřadu. Požadavky a podněty k obsahu územního plánu byly v návrhu zadání 
zohledněny a upravený návrh zadání XVIIa. změny byl schválen zastupitelstvem města Pardubic dne 4.4.2013 
usnesením č. 1257 Z/2013. 

Předmětem XVIIa. změny bylo prověření změny funkčního využití pozemků 507/2 a 507/3 k.ú. Pardubice z 
funkce zeleň rekreační na funkční využití bydlení předměstské.   

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

Návrh XVIIa. změny byl dokončen v srpnu 2013, na 14.10.2013 bylo svoláno v souladu s § 50 stavebního 
zákona společné jednání za účasti dotčených orgánů, sousedních obcí a krajského úřadu, kterým bylo společné 
jednání oznámeno spolu se zasláním dokumentace změny dne 18.9.2013. Stanoviska a připomínky účastníků 
společného jednání jsou vyhodnoceny v následující kapitole. Návrh XVIIa. změny územního plánu byl dále 
doručen veřejnou vyhláškou a byla stanovena 30-ti denní lhůta pro písemné připomínky veřejnosti – vše 
v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona. 

Protože dotčený orgán, Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, ve svém 
vyjádření pochybil z hlediska kompetencí pro jednotlivé úrovně ÚSES (územní systém ekologické stability) a 
protože se daná změna dotýká posunu hranice lokálního ÚSES, vyzval pořizovatel dne 19.11.2014 žádost o 
doplnění stanoviska i z hlediska dotčení ÚSES. Dne 27.11.2014 obdržel pořizovatel kladné vyjádření ke 
zpracování návrhu územního plánu. 

Návrh XVIIa. změny územního plánu města Pardubice byl posouzen podle § 50 odst. 7 stavebního zákona 
Krajským úřadem Pardubického kraje dne 5.12.2013, který k návrhu vydal souhlasné stanovisko (viz bod 2.5 
kapitoly 2). 

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

Veřejnou vyhláškou na úřední desce a jednotlivě dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu bylo 
dne 20.12.2013 oznámeno konání veřejného projednání, upravený návrh XVIIa. změny byl vystaven 
v elektronické podobě na portálu města a v  listinné podobě u pořizovatele a statutárního města Pardubice. 
Veřejné projednání změny se konalo 27.1.2014.  

Návrh XVIIa. změny Územního plánu města Pardubice je pořízen v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavebním zákonem) a jeho prováděcími vyhláškami, v souladu se 
zákonem 500/2004 Sb., správní řád. Je zpracován v souladu se zadáním XVIIa. změny, které vymezilo jeho 
rozsah a podmínky jeho zpracování.  
Zpracoval: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta  
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b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem  

  
Soulad s politikou územního rozvoje České republiky 2008  
(dále jen PÚR; schválena dne 20.7.2009 usnesením vlády č. 929)  
 
 Z PÚR ČR 2008 vyplývá pro ÚPD řešící správní území města Pardubice požadavek souladu 
této ÚPD s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. 
 Požadavky na řešení ÚPD pro správní území města Pardubice, vyplývající z polohy v území 
a z dotčení řešeného území zájmy celorepublikových priorit. Ty byly upřesněny v Zásadách 
územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) – vyhodnoceno v následující kapitole. 
 
 
 

Republikové priority Řešení XVIIa. Změny ÚPM Pardubice 

odst. 14 
ochrana a rozvoj přírodních, civilizačních 
a kulturních hodnot území; zachovat ráz 
jedinečné urbanistické struktury území, 
struktury osídlení a kulturní krajiny; 
provázanost s potřebami ekonomického a 
sociálního rozvoje v souladu s principy 
udržitelného rozvoje; citlivý přístup k 
všestrannému rozvoji krajiny se 
zachováním kulturní, přírodní a užitné 
hodnoty  

• priorita je sledována – vymezená zastavitelná plocha (území), 
resp. úprava vymezení severního okraje zastavitelné plochy 
(území) vymezené v platné ÚPD a v reálu již převážně 
zastavěné. Vymezení nové zastavitelné plochy (území) 
respektuje přírodní hodnoty lokality a kontaktního území. 
Přiléhající skladebné části ÚSES nejsou kráceny na své 
funkčnosti. 

ods. 15 
sociální segregace 

• Navrhované řešení dotváří ukončení již realizované 
jednostranné zástavby podél stávající místní komunikace. Na 
protilehlé straně komunikace je stávající zahrádková osada, 
pro kterou platná ÚPD vytváří podmínky tak, aby mohla 
postupně projít funkční a  prostorovou transformací a tato 
lokalita mohla být využita pro funkci bydlení. Takto vymezená 
plocha leží v zastavěném území a bude součástí již založené 
lokality rodinných domů. 

ods. 16 
způsob využití území, v ÚPD přednost 
komplexního řešení před uplatňováním 
jednostranných hledisek, zvyšování 
kvality života obyvatel a hospodářského 
rozvoje, spolupráce s obyvateli 

• Řešení XVIIa. Změny nemění stanovené zásady urbanistické 
koncepce, dílčím způsobem upřesňuje vymezení zastavitelné 
plochy (území). Komplexní řešení širšího území prověří 
podrobnější dokumentace a především nový územní plán 

ods. 17 
podmínky k odstraňování důsledků 
náhlých hospodářských změn  

• Tato priorita je mimo rámec problematiky řešené XVIIa. 
Změnou 

ods. 18 
polycentrický rozvoj sídelní struktury 

• Řešená lokalita leží uvnitř zastavěného území, upřesňuje 
vymezení plochy pro rodinné bydlení se zohledněním 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot   

ods. 19 
polyfunkční využívání opuštěných areálů 
a ploch, hospodárné využití zastavěného 
území, ochrana nezastavěného území a 
zachování veřejné zeleně, koordinace 
veřejných a soukromých zájmů 

• Tato priorita je mimo rámec problematiky řešené XVIIa. 
Změnou 
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ods. 20 
záměry ovlivňující charakter krajiny, 
kompenzační opatření, respektování 
veřejných zájmů (např. ochrana životního 
prostředí), implementace a respektování 
ÚSES, ochrana krajinného rázu 

• Řešená lokalita leží v zastavěném území, respektuje vodní tok 
(kanál „L“) s jeho břehovými porosty, respektuje navazující 
plochy veřejné  resp. rekreační zeleně – park Na Špici. 
Úprava vymezení skladebných částí ÚSES, představující 
nevýznamné korekce, neovlivní funkčnost těchto skladebných 
částí a respektuje přírodní hodnoty kontaktního území. 

ods. 21 
ochrana ploch před zastavěním 
v rozvojových osách a oblastech 

• Řešení XVIIa. Změny nepředstavuje svým rozsahem ohrožení 
přírodních hodnot a krajinného rázu 

ods. 22 
cestovní ruch 

• Tato priorita je mimo rámec problematiky řešené XVIIa. 
Změnou. Stávající komunikace a cesty, které zajišťují 
průchodnost území, jsou respektovány 

ods. 23 
zkvalitnění dopravní a technické 
infrastruktury s ohledem na prostupnost 
krajiny 

• Tato priorita je mimo rámec problematiky řešené XVIIa. 
Změnou 

ods. 24 
dostupnost území rozšiřováním a 
zkvalitňováním dopravní infrastruktury 
s ohledem na potřeby veřejné dopravy 

• Řešení XVIIa. Změny nemění stanovenou koncepci dopravy, 
respektuje stávající komunikace 

ods. 25 
podmínky pro protierozní ochranu území 
a obyvatelstva před potencionálními riziky 
a přírodními katastrofami v území 

• Lokalita řešená XVIIa. Změnou leží v území, které je chráněno 
realizovanými protipovodňovými opatřeními, tj. mimo rozsah 
záplavového území a jeho aktivní zóny 

ods. 30 
úroveň technické infrastruktury 

• Řešení XVIIa. Změny se nedotýká stanovených zásad 
koncepce technické infrastruktury. Nová zástavba by byla 
napojena max. prodloužením stávající infrastruktury formou 
domovních přípojek. 

 
 
Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou Pardubickým krajem – Zásadami  
územního rozvoje Pardubického kraje  
 
(dále jen ZÚR Pk; vydané Zastupitelstvem Pardubického kraje usnesením Z/170/10 ze dne 
29.4.2010 (nabyly účinnosti dne 15.6.2010) 
 

Stanovené požadavky ZÚR Pk 
(priority akcentované v Zadání 
XVIIa. Změny ÚPM Pardubice) 

Řešení XVIIa. Změny ÚPM Pardubice  

 (01) jako základní požadavek sledovat 
vyváženost a udržitelnost rozvoje území 

Řešení XVIIa. Změny neovlivní vyváženost a udržitelnost rozvoje 
území. Rozšíření vymezení zastavitelné plochy (umožní) umožní 
na pozemcích, které nebyly v platné ÚPD vymezeny celé pro 
možnost zástavby (převážně rodinnými domy) realizovat 1 stavbu 
pro bydlení (dům s 1 bytovou jednotkou) 

(06) respektovat a chránit přírodní, 
kulturní a civilizační hodnoty území: 
- přírodní hodnoty 
- pozitivní znaky krajinného rázu 
- zachovat a citlivě doplňovat výraz 

sídel (urbanistické struktury, 

XVIIa. Změna ÚPM Pardubice splňuje požadavky na ochranu 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. 
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architektonické i přírodní dominanty) 
- zabránit a omezit fragmentaci krajiny 
- chránit obyvatelstvo před zdravotními 

riziky a narušenou kvalitou prostředí 
(07) hospodářské činnosti v území 
stabilizovat a vyváženě rozvíjet 
s přihlédnutím ke: 
- kvalitě života obyvatel 
- efektivnímu využívání zastavěného 

území a zachování celistvosti sídle 
- pozemkovým úpravám 
- rekreačnímu využití území 
dopravní obsluze a technické 
vybavenosti území 

XVIIa. Změna se nedotýká problematiky výroby, pracovních 
příležitostí, hospodářské činnosti apod. 

Zásady stanovené ZÚR Pk pro 
plánování změn v území a 
rozhodování o nich 

 

- (133) chránit a hospodárně využívat 
ZPF 

- mimo zastavěná území navrhovat 
zastavitelné plochy jen v nezbytně 
nutné míře při zohlednění krajinných 
hodnot území 

- rozvoj bydlení orientovat do lokalit 
s kvalitní veřejnou dopravou a do sídel 
s odpovídající sociální strukturou 

- zvyšovat pestrost krajiny zejména 
obnovou a doplňováním doprovodné 
zeleně podél komunikací a zeleně 
solitérní a rozptýlené 

- zvyšovat prostupnost krajiny obnovou 
cestní sítě 

 

• Lokalita vymezená v XVIIa. Změně se nedotýká zemědělské 
půdy (pozemky zahrnuté do řešení jsou druhem pozemku 
ostatní plocha) 

• Lokalita leží v zastavěném území 
• Lokalita doplňuje okraj již realizované jednostranné zástavby 

rodinných domů 
• Lokalita navazuje na rekreační zázemí města – park na Špici, 

nepřekračuje přírodní limit – kanál „L“, zástavba v lokalitě 
bude respektovat přírodní rámec lokality, v zastavitelné ploše 
bude realizováno vysoké procento zeleně (je stanoven nízký 
koeficient zastavění zastavěného stavebního pozemku)  

Úkoly pro územní plánování, 
stanované ZÚR  

(113) Zpřesnit vymezení regionálních a 
nadregionálních biocenter a biokoridorů 
(v souladu s metodikou ÚSES a 
požadavky specifických oborových 
dokumentací) tak, aby byly dodrženy 
nejméně jejich minimální parametry a 
zajištěna jejich funkčnost. (NRBK K73 
/vodní osa 40m/, RBK 1340) 
 

XVIIa. Změna dílčím způsobem upřesňuje vymezení skladebných 
částí ÚSES s ohledem na stávající přírodní hodnoty v území. Není 
ovlivněna funkčnost a jsou zachovány parametry těchto 
skladebných částí ÚSES. 

-  zvyšovat retenční schopnost krajiny 
- Zajistit vymezení a územní ochranu 

koridorů technické a dopravní 
infrastruktury 

- Koordinovat rozvoj se sousedními 
obcemi 

- Rozvoj sídel usměrňovat s ohledem na 
kapacitu obsluhy dopravní a technickou 
infrastrukturou, limity rozvoje území a 
ochranu krajiny 

Tyto požadavky jsou mimo rámec problematiky řešené XVIIa. 
Změnou  

Upřesnění územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje 
přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území 
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(135) zásady pro činnosti území a 
rozhodování o změnách v území – krajina 
sídelní 
- zabezpečit dostatečné plochy pro 
krátkodobou rekreaci obyvatel měst 
- chránit a rozšiřovat doprovodnou zeleň 

Vymezení zastavitelné plochy XVIIa/1 svým západním okrajem 
přiléhá stejně tak jako již jižněji realizovaná zástavba, k ploše 
rekreační zeleně. Řešení změny respektuje vedení cest 
v sousedních plochách zeleně, respektuje vodoteč s břehovými 
porosty. Realizace zástavby v lokalitě neovlivní funkčnost a kvality 
přírodního prostředí navazujícího městského parku. 

ZÚR vymezují a požadují 
respektovat veřejně prospěšná 
opatření, bezprostředně se dotýkají 
řešené lokality: 

 

(147) VPO – plochy a koridory biocenter 
a biokoridorů, U03 – K 73 NRBK 
Bohdaneč – Vysoké Chvojno 

XVIIa. Změna  ÚPM dílčím způsobem upřesňuje vymezení LBC 8 
vloženého do NRBK K73, upřesněné vymezení je v souladu 
s Revizí lokálního ÚSES  na území ORP Pardubice a neovlivní 
funkčnost systému ani jednotlivé skladebné části. 
Ostatních částí ÚSES dle ZÚR se řešení XVIIa. Změny nedotýká. 
Platný územní plán nevymezuje skladebné části systému ÚSES 
jako VPO. Tato problematika, vzhledem k rozsahu měněných 
částí ÚP v XVIIa. Změně (upřesnění vymezení 1 zastavitelné 
plochy),  bude řešena v následujících, svým rozsahem 
významnějších, změnách ÚPM Pardubice (XVIIb), případně 
novým územním plánem. 

 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
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c) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů  
 
 Lokalita řešená XVIIa. Změnou leží v zastavěném území. Severně a západně od lokality se 
nachází stabilizovaná plocha rekreační zeleně – přírodního městského parku. Připravována je jeho 
revitalizace. Zpracována je dokumentace pro územní řízení (r. 2012), se kterou není lokalita řešená 
XVIIa. Změnou v rozporu (dokumentace se lokality nedotýká). Komunikační řešení DÚR – pro pěší i 
místní komunikace a jejich provázání do kontaktního území, je v souladu se záměrem vyjádřeným 
v XVIIa. Změně. Záměr revitalizace parku je dále připravován k realizaci. 
 

 
 
Obr. Použit z internetové stránky http://parknaspici.pardubice.eu/jak-bude-park-vypadat/dur.html 
 
 Východně od řešené lokality se nachází stávající zahrádková osada, pro kterou platný 
územní plán vytváří podmínky k tomu, aby se postupně mohla změnit v lokalitu rodinného bydlení. 
Severní okraj této osady je, stejně tak jak tomu bylo u řešené lokality, omezen původní stopou 
„levobřežní komunikace“ včetně navazující izolační zeleně. Takto vzniklý koridor je vymezen jako 
plocha zeleně – zeleně krajinné. Účelnost tohoto záměru by měla být v kontextu okolního území, 
jeho využití, především pak jeho přírodních a civilizačních hodnot, znovu prověřena a posouzena.  
 Z hlediska širších vazeb města na správní území okolních obcí lokalita řešená XVIIa. Změnou 
nemá žádný vliv. Lokalizaci v širším území dokumentuje následující obrázek. 
 

 
 
Obr. Použit z internetové stránky http://mapy.cz/#!x=15.785579&y=50.044356&z=14&l=15&c=2-3-15-25-H 
  
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
 

http://parknaspici.pardubice.eu/jak-bude-park-vypadat/dur.html
http://mapy.cz/#!x=15.785579&y=50.044356&z=14&l=15&c=2-3-15-25-H
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d) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území  

 
 
 CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ §18 SZ 

 
ŘEŠENÍ XVIIa. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
MĚSTA PARDUBICE 

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

XVIIa. Změna dílčím způsobem upravuje vymezení 
jedné zastavitelné plochy (území), která již byla, 
kromě severního okraje, kde její vymezení zahrnovalo 
jen část pozemků, zastavěna rodinnými domy. 
Navrhované řešení neovlivní životní prostředí, nemá 
vliv na hospodářský rozvoj a neohrozí podmínky 
života generací budoucích.  

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

Orgán územního plánování soustavně sleduje a 
usměrňuje v souladu s platnou ÚPD využití správního 
území města, koordinuje ho s potřebami a zájmy 
města i soukromých a ostatních uživatelů území. 
V případě rozhodnutí zastupitelstva města pak jsou 
pořizovány změny platné ÚPD, tak jako v případě 
XVIIa. Změny ÚPM. 

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

XVIIa. Změna bude v souladu se stavebním zákonem 
projednána, posouzena a případně upravena. Po 
jejím vydání se stane závazným podkladem pro 
rozhodování v území a bude spolu s dosud platnou 
ÚPD jedním z nástrojů pro práci orgánů územního 
plánování. 

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

XVIIa. Změna respektuje přírodní, kulturní i civilizační 
hodnoty území. V souladu s těmito hodnotami se 
snaží umožnit vlastníkovi pozemku jeho využití pro 
zástavbu a to jen v nezbytně nutné míře a 
nejšetrnějším způsobem. 

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

Řešení XVIIa. Změny ÚPM nezasahuje do 
nezastavěného území – leží v zastavěném území. 
Nicméně se snaží minimalizovat zásahy do 
navazujících ploch zeleně, které dotváření charakter 
centra, především historického jádra města, zelených 
pásků podél říčních toků a  jsou nedílnou součástí 
sídelní zeleně města. 

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

Řešená lokalita je součástí zastavěného území, 
nezasahuje do celistvých ploch sídelní zeleně. 
Neovlivňuje možnosti využití a dalšího posílení funkcí 
navazujících ploch rekreační zeleně, respektuje 
logické vazby (především provozní – komunikační) 
v kontaktním území. 
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 ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ §19 SZ 

 
ŘEŠENÍ XVIIa. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
PARDUBICE 

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

přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 
b) Stanovovat koncepci rozvoje území včetně 

urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty 
a podmínky území 

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

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

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

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

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

 
 
 

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

 
i) Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj 

sídelní struktury a pro kvalitní bydlení 
 

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

k) Vytvářet v území podmínky pro zajištění 
civilní ochrany 

l) Určovat nutné asanační, rekonstrukční a 
rekultivační zásahy do území 

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

n) Regulovat rozsah ploch pro využívání 
přírodních zdrojů 

o) Uplatňovat poznatky zejména z oborů 
architektury, urbanismu, územního plánování 
a ekologie a památkové péče 

Stav území je průběžně posuzován, vyhodnocovány 
jsou potřeby města, uživatelů území včetně 
soukromých zájmů. Sledovány jsou přírodní, kulturní 
a civilizační hodnoty území. Jednotlivé požadavky na 
změny platné ÚPD jsou s těmito hodnotami 
konfrontovány a je posuzována potřeba takových 
změn  i z pohledu   veřejných zájmů. 
 
 
 
 
 
XVIIa. Změna stanovuje požadavky a podmínky pro 
využití vymezené zastavitelné plochy (území) – 
funkční, provozní, organizační i prostorové.  
 
 
 
 
 
 
Etapizace není XVIIa. Změnou stanovena. 
 
Vzhledem k rozsahu měněných částí platné ÚPD 
nejsou měněny podmínky v území tak, aby byly 
ovlivněny v platné ÚPD stanovené zásady pro využití 
území vzhledem k ekologickým a přírodním 
katastrofám.  Lokalita leží v území, které je 
ochráněno realizovanými protipovodňovými 
opatřeními. 
Řešení XVIIa. Změny nemůže ovlivnit hospodářský 
vývoj ani podmínky pro odstranění důsledků náhlých 
hospodářských změn. 
Řešení XVIIa. Změny nemění zásady a podmínky 
sídelní struktury města a to ani v nejbližším okolí 
řešené lokality. 
Řešená problematika se nedotýká investic prostředků 
z veřejných prostředků. 
 
XVIIa. Změna neovlivní stanovené zásady a 
podmínky civilní ochrany. 
Nejsou navrhovány asanační, rekonstrukční a 
rekultivační zásahy. 
 
 
 
 
Řešená problematika se těchto oblastí nedotýká. 

(2) Úkolem územního plánování je také posouzení 
vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního 
rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj 
území (§18 odst.1). Pro účely tohoto posouzení se 
zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí a náležitostmi stanovenými v příloze 

Dle stanoviska dotčeného orgánu krajského úřadu 
nebylo zadáním XVIIa. Změny ÚPM Pardubice 
požadováno zpracování vyhodnocení vlivů ÚP na 
životní prostředí.  
Tudíž nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů Změny 
ÚP na udržitelný rozvoj území. 
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k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na evropsky 
významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 

 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
 
e) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 

předpisů  
 
 XVIIa. Změna ÚPM Pardubice je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu a  vyhláškami č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti a č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. XVIIa. Změna  nemění platnou ÚPD 
stanovenou urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury  ani koncepci systému sídelní 
zeleně. 
 Věcný obsah grafické i textové části je zpracován v návaznosti na platnou ÚPD, její jednotlivé 
přílohy a věcný obsah.  
  XVIIa. Změna Územního plánu města Pardubice v souladu se stavebním zákonem prověřila 
v kontaktním území rozsah (hranici) zastavěného území a v lokalitách, kde byla již realizována 
zástavba, bylo vymezení zastavěného území upraveno. 
 Není měněna stanovená koncepce rozvoje území, urbanistická koncepce. Vymezena je 
z pohledu rozsahu správního území jedna drobná zastavitelná plocha (území), ostatní rozvojové 
plochy (zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině) nejsou měněny. Není měněna  
stanovená  koncepce veřejné infrastruktury, podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití, platnou ÚPD vymezené veřejně prospěšné stavby a opatření ani plochy pro asanace. 
  
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
 
f) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky 

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

 
 Řešení XVIIa. Změny územního plánu respektuje limity využití území, především ochranná 
pásma a jejich ochranné režimy. Respektuje kulturní, civilizační a přírodní hodnoty v řešeném území.  
 Respektovány jsou vodní toky v řešeném území, do jejich manipulačního pásma   nejsou 
navrhovány záměry, které by znemožňovaly nebo významně ztěžovaly údržbu vodních toků. Při 
využívání řešené lokality bude respektována „Dohoda o užívání pozemku“ uzavřená mezi vlastníkem 
pozemku a správcem toku v roce 2005.  K záměru navrhované zastavitelné plochy pro bydlení se 
správce toku kladně vyjádřil svým stanoviskem č.j. PVZ/12/19069/Ka/0 ze dne 1.8.2012. 
 Respektovány jsou přírodní hodnoty území. Upřesněno je vymezení skladebných částí 
územního systému ekologické stability, respektován je jeho ochranný režim. (Zákon č. 114/1992 Sb., 
č. 289/1995 Sb.) 
 Nejsou navrhovány významné zdroje znečištění. (zákon č.86/2002 Sb.) 
 Nejsou dotčeny objekty v zájmu památkové péče, není dotčena urbanistická struktura 
v částech původní zástavby. (Zákon č. 20/1987 Sb.) 
 Respektovány jsou požadavky dalších zvláštních předpisů – např. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, č.44/1988 Sb. 
 Při rozhodování o umístění stavby případně ve stavebním řízení budou případně zohledněny 
předpisy: 
 

• předpis č. 102/1994 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených 
pro výrobu a zpracování výbušnin 

• 76/1996 upravuje vyhl. 102/1994 
• Předpis č. 99/1995 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o skladování výbušnin 
 

Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.
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Návrh XVIIa. změny Územního plánu města Pardubic byl s dotčenými orgány projednán ve společném jednání 
dne 14.10.2013. Stanoviska dotčených orgánů s požadavky na úpravu návrhu byly zohledněny a zapracovány 
před řízením o územním plánu. Stanoviska dotčených orgánů z řízení o územním plánu jsou součástí 
odůvodnění. V následujícím přehledu je uveden přehled stanovisek v původním znění, která byla podkladem 
pro zpracování a úpravu návrhu XVIIa. změny Územního plánu města Pardubice: 
  
f.1   
ČR – Státní energetická inspekce, nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice 

Společné jednání dle § 50: 
Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj jako dotčený 
správní úřad ve smyslu § 94 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 13 
odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění ve spojení s § 50 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
sdělujeme, že s návrhem ÚPO souhlasí. 
Odůvodnění: 
Dne 21.2.2013 jsme Vám zaslali naše stanovisko vedené pod číslem jednacím 626/13/52.104/Št, kde jsme 
uvedli, že souhlasíme s předloženým návrhem zadání podle § 47, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. 
Předložený návrh ÚPO není v rozporu s ochranou našich zájmů, proto souhlasíme se zpracovaným 
řešením. 
Řízení dle § 52: 
 Souhlasíme s předloženým návrhem a neuplatňujeme žádné námitky proti jeho schválení Státní 
energetické inspekce, Územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj v Hradci Králové jako 
dotčený orgán státní správy příslušný podle § 94 odst. 3 zákona číslo 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon), v platném znění a podle § 13 odst. 3 zákona číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném 
znění omlouvá svoji neúčast na veřejném projednávání návrhu změny, který je podle ustanovení § 52 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů stanoven na 27. 1. 2014. 
Vyhodnocení stanoviska: 
Souhlasné stanovisko nevyvolá změnu řešení návrhu změny. 
 

 

f.2  
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice 
 
Společné jednání dle § 50: 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm b) zákona č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona 320/2002 Sb., posoudil 
dokumentaci, z hlediska zájmů požární ochrany a ochrany obyvatelstva. 
Na základě provedeného posouzení Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje vydává souhlasné 
stanovisko s podmínkou: 
z hlediska požární ochrany: 
- pro plochy určené k zástavbě budou určeny odpovídající zdroje vody pro hašení požáru v souladu s 
požadavky §29 odst. 1, písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů – podmínka 
uvedená ve stanovisku k Návrhu zadání XVII.a změny ÚP statutárního města Pardubice vydaného 
pod č.j. HSPA-46-58/2013-Sh dne 1.3.2013 nebyla splněna. 
Řízení dle § 52: 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm b) zákona č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona 320/2002 Sb., posoudil 
dokumentaci, z hlediska zájmů požární ochrany a ochrany obyvatelstva. 
Na základě provedeného posouzení Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje vydává souhlasné 
stanovisko. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Na základě požadavků Hasičského záchranného sboru Pk došlo po vyhodnocení společného jednání 
k úpravě textové části návrhu územního plánu. Pro veřejné jednání bylo stanovisko HZS již kladné. 
 
f.3 
Krajská hygienická stanice, Klášterní 54, 530 03 Pardubice 
 
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu XVIIa. změny územního plánu s požadavky předpisů v 
oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona toto stanovisko: 
S projednáním „návrhu XVIIa. změny Územního plánu města Pardubic“  
s o u h l a s í.  
Řízení dle § 52: 
V řízení o územním plánu podle § 52 KHS neuplatnila připomínky. 
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Souhlasné stanovisko nevyvolá změnu řešení návrhu změny. 
 
 
f.4 
Krajská veterinární správa, Husova 1747, 530 03 Pardubice 
 
Společné jednání dle § 50: 
Ve společném jednání KVS neuplatnila své stanovisko. 
 
Řízení dle § 52: 
V řízení o územním plánu KVS neuplatnila své stanovisko. 
 
 
f.5 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje a evropských fondů, Komenského nám. 
125, 530 02 Pardubice 
 
Stanovisko KÚ dle § 50: 
Stanovisko k návrhu XVIIa. změny územního plánu města Pardubice 
Krajský úřad Pardubického kraje obdržel dle § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) dne 18. 9. 2013 oznámení o 
společném jednání o návrhu XVIIa. změny územního plánu města Pardubice a návrh XVIIa. změny 
územního plánu města Pardubice na CD nosiči. V souladu s § 50 odst. 7 stavebního zákona obdržel 
krajský úřad dne 3. 12. 2013 stanoviska a připomínky k návrhu XVIIa. změny územního plánu města 
Pardubice (dále jen návrh změny) a uplatňuje následující stanovisko.  
Předložený návrh změny krajský úřad posoudil: 
a) z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
Z hlediska širších vztahů je návrh změny koordinován s územně plánovacími dokumentacemi sousedních 
obcí. Vymezené zastavitelné plochy svým využitím podstatně neovlivní území jiné obce. Dle 
předložených podkladů sousední obce neuplatnily při společném jednání připomínky. Při zveřejnění 
návrhu změny nebyly podány k návrhu žádné připomínky. 
 
b) z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
Návrh změny je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR), schválenou usnesením vlády 
ČR č. 929 dne 20. 7. 2009 a respektuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území, které jsou stanovené v kap. 2 PÚR ČR. Řešené území města Pardubice leží v rozvojové 
oblasti republikového významu OB4 Hradec Králové  – Pardubice. 
Návrh změny je v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), vydanými 
29. 4. 2010 usnesením č. Z/170/10.  
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• Respektuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené 
v kap. 1 ZÚR Pk. 

• Respektuje zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly pro územní plánování, které jsou 
stanovené pro rozvojovou oblast republikového významu OB4 Hradec Králové  – Pardubice. 

• Respektuje zásady pro plánování změn v území, které jsou stanovené z hlediska péče o krajinu v kap. 
5 ZÚR Pk pro krajinu  lesní, lesozemědělskou a sídelní.  

• Respektuje koridory pro umístění veřejně prospěšných opatření územního systému ekologické 
stability (nadregionální biokoridory K 72 a K 73,  regionální biokoridory RK 9905, RK1340, RK 1341 
a regionální biocentra RBC 914, RBC 916, RBC 917 a RBC 1949) podle konkrétních 
geomorfologických a ekologických podmínek daného území tak, aby byly dodrženy prostorové 
parametry biokoridorů. Nadregionální biokoridor K 73 byl dílčím způsobem autorizovanou 
projektantkou ÚSES upřesněn. 

• Respektuje vymezené koridory nadmístního významu pro umístění následujících veřejně 
prospěšných staveb dopravní a technické infrastruktury a veřejně prospěšných opatření: 

 
· D03 silnice I/37 Pardubice – hranice Královéhradeckého kraje – rozšíření 
· D04 silnice I/37 Pardubice – Medlešice – rozšíření 
· D09 přeložka silnice I/36 Lázně Bohdaneč 
· D10 přeložka silnice I/36 Pardubice – severní tangenta 
· D11 přeložka silnice I/36 Sezemice – Časy 
· D18 přeložka silnice I/2 Pardubice; jihozápadní obchvat 
· D42 přeložka silnice I/2 Pardubice; jihovýchodní tangenta 
· D44 přeložka silnice II/341 Staré Čívice 
· D45 prodloužení silnice II/341 Staré Čívice – Lázně Bohdaneč 
· D46 přeložka silnice II/322 Pardubice – západ 
· D101 železniční trať Medlešická spojka 
· D102 zdvojkolejnění železniční trati č. 031 Pardubice – Hradec Králové 
· D103 vlečka do přístavu Pardubice 
· D151 přístav Pardubice 
· E11 nadzemní vedení 2x 110 kV TR Tuněchody – Pardubice, vč. TR 110/35 kV Pardubice 

– jih 
· E13 nadzemní vedení 2x 110 kV Opočinek – Pardubice; Free zona, vč. TR 110/35 kV 
· P01 propojovací plynovod Olešná – Náchod – Polsko 
· K01 kanalizace - napojení obcí severně Pardubic na ČOV Pardubice  
· PPO06 poldr Pardubice  

Výše uvedené koridory a plochy byly zapracovány do územního plánu, resp. do následně zpracovaných 
změn,  a to kromě propojovacího plynovodu Olešná – Náchod – Polsko, který je řešen v návrhu nového 
Územního plánu Pardubic.  

• Respektuje územní ochranu pro umístění stavby přeložky silnice I/2 v úseku Černá za Bory 
– Sezemice a průplav D-O-L, které jsou v ZÚR Pk sledovány jako územní rezervy.  

 
c) z hlediska záležitostí nadmístního významu dle § 43 odst. 1 stavebního zákona 
Změna územního plánu neobsahuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
územního rozvoje.  
 
Ve smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona sdělujeme své stanovisko. 
Na základě posouzení návrhu změny konstatujeme, že byly naplněny požadavky na zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy a byl zajištěn soulad návrhu změny s politikou 
územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.  
 
Řízení dle § 52: 
Krajský úřad Pardubického kraje obdržel dne 20. 12. 2013 oznámení o zahájení řízení o XVIIa.změně 
územního plánu města Pardubic (dále jen návrh změny), ve smyslu § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). 
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Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona krajský úřad jako nadřízený orgán uplatňuje stanovisko k 
částem řešení, které byly od společného jednání změněny. 
Dokumentace pro veřejné jednání nebyla měněna z hlediska záměru dotýkajících se nadřazené územně 
plánovací dokumentace či širších územních vztahů. Návrh změny nebyl doplněn o záměry nadmístního 
významu, které by nebyly řešeny v zásadách územního rozvoje. 
Na základě posouzení částí řešení, které byly od společného jednání změněny, konstatujeme, že 
stanovisko, které bylo vydáno dne 5. 12. 2013 pod čj. KrÚ 83473/2013, zůstává i nadále v platnosti. 
Vyhodnocení stanoviska: 
Stanovisko krajského úřadu bylo vydáno na základě posouzení návrhu XVIIa. změny územního plánu 
města Pardubice ve smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona. Krajský úřad potvrdil soulad návrhu 
s Politikou územního rozvoje ČR a Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje. Souhlasné stanovisko 
krajského úřadu bylo podkladem pro zahájení veřejného projednání návrhu změny. 
 
 
f.6 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor kultury a památkové péče, Komenského nám. 125,  
530 02 Pardubice 
 
Společné jednání dle § 50: 
Ve společném jednání KÚ OKPP  neuplatnil své stanovisko. 
Řízení dle § 52: 
V řízení o územním plánu neuplatnil  KÚ OKPP své stanovisko. 
 
  
f.7 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského nám. 125, 530 
02 Pardubice 
Společné jednání dle § 50: 
Ve společném jednání neuplatnil KÚ ODSH své stanovisko 
 
Řízení dle § 52: 
V řízení o územním plánu neuplatnil  KÚ ODSH své stanovisko. 
 
   
f.8 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,  
Komenského nám.125, 530 02 Pardubice  
Společné jednání dle § 50: 
Vodoprávní úřad (zpracovatel vyjádření Ing. Zdeněk Čížek) 
Z hlediska zájmů chráněných podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), nejsou k navržené změně připomínky. 
Povinnost umožnit správci vodního toku užívat pozemky sousedící s korytem vodního toku Spojilský 
odpad v šířce 6 m (§ 49 odst. 2 vodního zákona č. 254/2001 Sb.), stanovenou jako připomínku 
vodoprávního úřadu k navrženému využití lokality, považujeme za splněnou dohodou stavebníka se 
správcem Spojilského odpadu - podnikem Povodí Labe, s.p. Hradec Králové - ze dne 6. 1. 2005 o užívání 
pozemku p.č. 507/2 a souhlasným stanoviskem Povodí Labe, s.p. Hradec Králové ze dne 1. 8. 2012 zn. 
PVZ/12/19069/Ka/0. 
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas) 
Podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. w) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 
dalších zákonů v platném znění a souvisejících předpisů neuplatňuje orgán ochrany ovzduší Krajského 
úřadu Pardubického kraje žádné další požadavky nad rámec vyplývající ze Zásad územního rozvoje 
Pardubického kraje a územně analytických podkladů. 
Orgán ochrany přírody (zpracovatel vyjádření Mgr. Radka Plívová) 
Z hlediska zvláště chráněných území, přírodních parků a regionálního územního systému ekologické 
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stability (dále ÚSES), které jsou v kompetenci Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany 
přírody a krajiny, není námitek proti návrhu změny XVIIa. ÚP za podmínky zachování prostorových a 
funkčních parametrů biokoridorů a biocenter ÚSES všech úrovní tak, aby byla zajištěna plná průchodnost 
těchto biokoridorů a biocenter. 
Stavby v budoucnu v území umístěné musí být prostorově rozmístěny tak, aby nevyvolávaly tlak na 
omezení plné funkce biokoridorů a biocenter a porostů je tvořících (jedná se především o dostatečnou 
vzdálenost staveb od okraje lokalit ÚSES tak, aby nebylo nutno kácet budoucí vzrostlé dřeviny z důvodů 
ohrožení staveb při jejich vývratu). 
Upozorňujeme, že od 1. 1. 2003 je věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny z 
hlediska lokálních ÚSES, významných krajinných prvků a dalších chráněných částí přírody, obecní úřad s 
rozšířenou působností – Magistrát města Pardubic. Jeho vyjádření, jako dotčeného orgánu ochrany přírody 
a krajiny, jste povinni si zajistit. 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.) 
Dle § 17 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále 
jen zákon), je v tomto případě k vyjádření podle § 5 odst. 2 zákona kompetentní Ministerstvo životního 
prostředí. 
Orgán státní správy lesů (zpracovatel vyjádření Ing. J. Klapková) 
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemáme jako orgán státní správy lesů Krajského úřadu 
Pardubického kraje k textu návrhu změny č. XVIIa. územního plánu města Pardubice připomínky – z 
návrhu umístění nových rozvojových lokalit nevyplývá dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa, 
jak je rovněž uvedeno v textové části odůvodnění návrhu územního plánu v kap. n) „Vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaných řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění 
funkce lesa“. 
 
Doplnění stanoviska ze dne 2.12.2013: 
Doplněné stanovisko orgánu ochrany přírody k akci: „Projednání návrhu XVIIa. Změny územního 
plánu města Pardubic“ 
(zpracovatel vyjádření Mgr. Radka Plívová) 
Z hlediska zvláště chráněných území, přírodních parků a nadregionálního, regionálního a lokálního 
územního systému ekologické stability (dále ÚSES), které jsou v kompetenci Krajského úřadu 
Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody a krajiny, nemáme k návrhu změny ÚP připomínek za 
následující podmínky: 
Stavby v budoucnu v území umístěné musí být prostorově rozmístěny tak, aby nevyvolávaly tlak na 
omezení plné funkce biokoridorů a biocenter ÚSES a porostů je tvořících (jedná se především o 
dostatečnou vzdálenost staveb od okraje lokalit ÚSES tak, aby nebylo nutno kácet budoucí vzrostlé 
dřeviny z důvodů ohrožení staveb při jejich vývratu). 
Ve změně XVIIa. je dílčím způsobem upřesněno vymezení skladebných částí ÚSES: 
• LBC 8 – Soutok – Čičák 
• NRBK 72/8 – Labe u loděnice (dle ZÚR Pk NRBK K73) 
Zpracováno Ing. Zuzanou Baladovou, autorizovanou projektantkou ÚSES v souladu se schválenou 
metodikou. 
Stanovisko dotčených orgánů ve smyslu ust. § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje k akci: 
“Společné jednání o návrhu XVIIa. změny územního plánu města Pardubice“, č. j. KrÚ 
65854/2013/OŽPZ/Se zůstává nadále v platnosti. 
 
Řízení dle § 52: 
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas) 
Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu v Pardubicích dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a 
souvisejících předpisů neuplatňuje na obsah územního plánu žádné další požadavky nad rámec požadavků 
vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a územně analytických podkladů. 
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Mgr. R. Plívová) 
Z hlediska zvláště chráněných území, přírodních parků a regionálního územního systému ekologické 
stability (dále ÚSES), které jsou v kompetenci Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany 
přírody a krajiny, není námitek proti návrhu změny XVIIa. ÚP za podmínky zachování prostorových a 
funkčních parametrů biokoridorů a biocenter ÚSES všech úrovní tak, aby byla zajištěna plná průchodnost 
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těchto biokoridorů a biocenter. 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.) 
Souhlas dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění 
(dále jen zákon), je v tomto případě dle § 17 odst. a) zákona plně v kompetenci Ministerstva životního 
prostředí. 
Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. J. Klapková) 
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemáme jako orgán státní správy lesů Krajského úřadu 
Pardubického kraje k návrhu změny č. XVIIa. územního plánu města Pardubice připomínky – z návrhu 
umístění nové rozvojové lokality nevyplývá dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa, jedná se o již 
existující stavbu. 
Vyhodnocení stanoviska: 
Souhlasné stanovisko nevyvolá změnu řešení návrhu změny. 
   
f.9 
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, nám. Republiky 12. 530 02 Pardubice 
 
Společné jednání dle § 50: 
Ve společném jednání neuplatnil MmP OD své stanovisko. 

Řízení dle § 52: 
V řízení o ÚP neuplatnil MmP OD své stanovisko. 
 
 
f.10 
Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, nám. Republiky 12. 530 02 Pardubice 
 
Společné jednání dle § 50: 
Oddělení odpadů a ovzduší: Z hlediska nakládání s odpady podle §79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů nemáme k předloženému návrhu změn územního plánu 
připomínek. 
Oddělení ochrany přírody: Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění 
nemáme námitek k předloženému návrhu XVIIa. změny ÚP města Pardubic za předpokladu, že navržená 
změna bude v souladu s Revizí lokálního ÚSES na území ORP Pardubice zpracovanou v roce 2010 a 
navrženou změnou nedojde k snížení funkčnosti vymezeného lokálního územního systému ekologické 
stability. 
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, je příslušným orgánem státní správy k uplatnění stanoviska 
Krajský úřad Pardubického kraje (§48a odst. 2 písm. b) zákona o lesích). 
Z hlediska zák.č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu je příslušným orgánem státní 
správy k uplatnění stanoviska Krajský úřad Pardubického kraje  (§17apísm. a) zákona o ochraně ZPF) 
Oddělení vodního hospodářství:  Z vodohospodářského hlediska nemáme zásadních připomínek za 
předpokladu, že srážkové vody ze zpevněných ploch zástavby nebudou sváděny do veřejné kanalizace 
města Pardubic a ani do melioračních odpadů v povodí Spojilského potoka. Dešťové vody budou 
likvidovány na pozemku investora! 
Vyhodnocení stanoviska: 
Stanovisko nevyvolá změnu řešení návrhu změny. 

Řízení dle § 52: 
V řízení o ÚP neuplatnil MmP OŽP své stanovisko 
 
 
 
 
 
f.11 
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Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče, nám. Republiky 12. 
530 02 Pardubice 
Společné jednání dle § 50: 
Příslušný orgán státní památkové péče uplatnil své stanovisko k návrhu zadání XVIIa. změny územního 
plánu města Pardubic pod č.j. MmP 7460/2013 ze den 13.2.2013 s tím, že předmětná lokalita se nedotýká 
zájmů státní památkové péče. Upozornění zákonné povinnosti stavebníků vyplývající ze situování lokality  
na území s archeologickými nálezy jsou v odůvodnění dokumentace uvedeny. Další připomínky nemáme. 
Řízení dle § 52: 
Příslušný orgán státní památkové péče uplatnil své stanovisko k návrhu zadání XVIIa. změny územního 
plánu města Pardubic pod č.j. MmP 7460/2013 ze dne 13.2.2013 a ke společnému jednání stanoviskem č.j. 
MmP 54164/2013 ze dne 24.9.2013 s tím, že předmětná lokalita se nedotýká zájmů státní památkové péče 
a zákonné povinnosti stavebníků jsou v  dokumentaci uvedeny. Další připomínky nemáme. 
Vyhodnocení stanoviska: 
Souhlasné stanovisko nevyvolá změnu řešení návrhu změny. 
 
f.12 
Ministerstvo dopravy ČR, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a životního prostředí, 
nábřeží L. Svobody 12/22, 110 15 Praha 1 
Společné jednání dle § 50: 
Ve společném jednání neuplatnil MD ČR své stanovisko. 

Řízení dle § 52: 
V řízení o ÚP neuplatnil MD ČR své stanovisko. 
  
f.13 
Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 1,  
 
Společné jednání dle § 50: 
V rámci poskytnutí údajů o území dle zák.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu byly 
podklady o ochranných pásmech a infrastruktuře ve správě VUSS Pardubice předány Magistrátu města 
Pardubic formou vymezených území (§ 175 zákona) jako příloha pasportních listů. Do „ Vydání Návrhu 
XVIIa. změny územního plánu města Pardubice“ požaduji zapracovat tyto předané podklady dle 
následujícího upřesnění: 
Odborné složky MO ve smyslu § 175 zákona č. 183/2006 Sb., stanovily vymezená uzemí kde lze vydat 
územní rozhodnutí nebo stavební povolení jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany 
prostřednictvím VUUS Pardubice. 
Do „Vydání Návrhu XVIIa. změny územního plánu města Pardubice“ požaduji zapracovat a respektovat 
tyto vymezená území bod 1 - 3 a dále předložit navržené změny k posouzení a vydání závazného 
stanoviska na VUSS Pardubice dle upřesnění v jednotlivých bodech. 
Pro zmíněná vymezená území požaduji předložit PD a navržené záměry k posouzení a vydání závazných 
stanovisek VUSS Pardubice pro veškerou navrženou výstavbu. 
1. V řešeném území se nachází ochranné pásmo letiště Pardubice zahrnuté do jevu 102 letiště včetně 
ochranného pásma viz. pasport č. 41/2012. Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené 
území – viz. příloha pasportního listu. Vydání závazného stanoviska podléhá veškerá nadzemní výstavba. 
2.V řešeném území se nachází ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku zahrnuté do jevu 103 
- letecká stavba včetně ochranného pásma viz pasport č. 40/2012. Za vymezené území se v tomto případě 
považuje zakreslené území - viz. příloha pasportního listu. Vydání závazného stanoviska podléhá veškerá 
nadzemní výstavba. 
Věc / Ochranná pásma přehledového radaru SRE/PAR Pardubice 
Upřesnění ochranných pásem přehledového radaru Pardubice : 
(platí pro kruhové ochranné pásmo 30km od stanoviště - sledovaný jev 103 – bod2.) 
V souladu s § 36, § 37, § 40 a § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně zákona č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s předpisem L-14 OP Ochranná pásma leteckých pozemních zařízení Odbor vojenského letectví MO od 1. 
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července 2006 hájí ochranné pásmo oblastního přehledového radaru SRE/PAR (viz. níže), - ochranné 
pásmo sestává ze tři sektorů : 
sektor A. má tvar kružnice o poloměru r1 = 100m; překážky v něm nesmí převyšovat vodorovnou rovinu 
procházející 5 m pod spodním okrajem anténního zrcadla radaru, 
sektor B. je tvořen komolým kuželem vycházejícím z ohraničení sektoru A směrem vzhůru pod uhlem 0,3° 
nad vodorovnou rovinou vymezenou sektorem A až do vzdálenosti 5000 m od stanoviště antény radaru, 
sektor C. je tvořen komolým kuželem vycházejícím z ohraničení sektoru C směrem vzhůru pod uhlem 0,3° 
nad vodorovnou rovinou proloženou vzdáleným ohraničením sektoru B. dálkově není sektor C omezen. 
- v ochranném pásmu sektoru přehledové části radaru mohou být ojediněle bodové překážky, jako sloupy, 
stojany, komíny atd., a to mimo sektor zvýšeného zájmu o radarovou informaci. Pod ochranným pásmem 
nesmí být souvislé kovové překážky do vzdálenosti 3 000 m, svou plochou kolmé ke stanovišti radaru, 
pokud jejich čelní plocha přesahuje rozměr 100 x 20 m a to tehdy, jedná-li se o prostor provozně důležitý. 
- ochranné pásmo je hájeno do vzdálenosti 30 km od radaru. 
3.V řešeném území se nachází komunikační vedení zahrnuté do jevu 82 komunikační vedení včetně 
ochranného pásma viz. pasport č. 39/2012. Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené 
území – viz příloha pasportního listů. Jedná se o nadzemní komunikační vedení. Za vymezené území se v 
tomto případě považuje zakreslené území –viz příloha pasportních listů. Vydání závazného stanoviska 
podléhá veškerá nadzemní výstavba. 
Tyto regulativy požaduji zapracovat do textové i grafické části vydání návrhu územního plánu. V případě 
souběhu vymezených území výše popsaných platí pro vymezená území přísnější požadavek nebo jejich 
souběh. 
Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry příslušné kategorie komunikace a ochranná 
pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému. Návrhem ani jeho důsledky nebudou dotčeny příp. 
nemovitosti ve vlastnictví ČR MO. 
Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací je podmíněn v případech, že jsou řešeny plochy 
pro výstavbu větrných elektráren ( dále VE ) respektování podmínek, týkajících se výstavby VE. V úrovni 
územního plánování nelze posoudit, zda eventuelně plánovaná výstavba VE nenaruší obranyschopnost 
státu ČR a zájmy resortu MO. Tuto skutečnost lze zjistit až na základě podrobné výkresové dokumentace, 
ve které budou uvedeny mimo jiné typy VE, souřadnice a výšky těchto staveb. Před realizací staveb VE je 
nutno zaslat projektovou dokumentaci k posouzení a vyžádat si stanovisko VUSS ke stavbě. Upozorňuji 
na skutečnost, že pokud se prokáže, že stavby VE budou mít negativní vliv na radiolokační techniku v 
užívání resortu MO, bude stanovisko k výstavbě VE zamítavé. 
Řízení dle § 52: 
V řízení o územním plánu neuplatnilo MO, VUSS Pardubice své stanovisko. 
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Celé správní území města Pardubic je dotčeno vymezeným územím dle podkladů dodaných Ministerstvem 
vnitra (dále jen poskytovatel). Tyto podklady jsou každé 2 roky aktualizovány v územně analytických 
podkladech v rámci povinnosti dodání údajů poskytovatelem dle § 27 stavebního zákona. XVIIa. změny 
nezasáhnou do těchto limitů a proto nevyvolá toto stanovisko úpravu návrhu XV. změny ÚP. 

. 

f.14 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
 
Společné jednání dle § 50: 
Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin 
neuplatňujeme podle ustanovení §50 odst. 2 stavebního zákona a ustanovení §15 odst. 2 horního zákona 
k výše uvedené územně plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože ve správním území města se 
nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin. 
Vyhodnocení stanoviska: 
Nevyvolá potřebu změny návrhu ÚP dokumentace. 
 
Řízení dle § 52: 
V řízení o územním plánu neuplatnilo své stanovisko. 

f.15 
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Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 
 
Společné jednání dle § 50: 
Ministerstvo zdravotnictví ČR nemá v předmětné lokalitě žádné zájmy z hlediska nadregionální výstavby 
zdravotnických zařízení. 
Český inspektorát lázní a zřídel z hlediska ochrany přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů 
vydává samostatné stanovisko k výše uvedené lokalitě. 
Řízení dle § 52: 
V řízení o územním plánu neuplatnilo své stanovisko 
Vyhodnocení stanoviska: 
Nevyvolá požadavek na úpravu návrhu ÚP dokumentace. 
 
f.16 
Ministerstvo zemědělství 

Společné jednání dle § 50: 
V rámci společného jednání o návrhu XVIIa. změny neuplatnilo ministerstvo své stanovisko. 

Řízení dle § 52: 
V řízení o územním plánu neuplatnilo MZ své stanovisko. 

 
f.17 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy, Resselova 1229/2a, 
500 02 Hradec Králové  
Společné jednání dle § 50: 
Ministerstvo životního prostředí posoudilo návrh změny z následujících hledisek: 
1) z hlediska zásad ochrany a předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 
sděluje, že podle § 17 písm. a) a v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn a doplňků, s návrhem XVIIa. změny souhlasí a 
neuplatňuje k němu žádné požadavky (území se nedotýká pozemků zemědělského půdního fondu). 
2) z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin Ministerstvo životního prostředí k návrhu 
XVIIa. změny uvádí podle ustanovení § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), v platném znění, že ve svodném území města Pardubice nejsou evidována 
výhradní ložiska nerostných surovin a nebylo zde stanoveno chráněné ložiskové území. 
Řízení dle § 52: 
Ve veřejném jednání neuplatnilo MŽ OPK své stanovisko. 
Vyhodnocení stanoviska: 
Dokumentace XVIIa. změny je v souladu se  stanoviskem MŽP. Stanovisko nevyvolá změnu řešení 
návrhu změny. Souhlas s vynětím ze ZPF byl vysloven. 
 
 
f.18 
Obvodní báňský úřad, Horská 5, 541 11 Trutnov;  
Společné jednání dle § 50:  
Podle vyjádření, které v dané záležitosti vydala organizace Explosia a.s., se v dokumentaci XVIIa. změny 
územního plánu nachází lokalita (změna funkčního využití pozemků označených jako pozemkové parcely 
číslo 507/2 a 507/3 vše v katastrálním území Pardubice) v pátém bezpečnostním pásmu od objektů, ve 
kterých nakládá organizace Explosia a.s. s výbušninami. 
Z výše uvedeného důvodu trvá zdejší úřad na tom, aby v pátém bezpečnostním pásmu nebyly povolovány 
stavby a zařízení, jejichž charakter, stavební provedení apod. nebude odpovídat povolenému stupni jejich 
poškození a to ani tehdy, jestliže by takovou stavbu nebo zařízení umožňoval zrealizovat změněný územní 
plán. 
V pátém bezpečnostním pásmu je nutné počítat se škodami, které vzniknou i na objektech, které je možné 
do pátého bezpečnostního pásma situovat, jak vyplývá například z tabulek vyhlášky č. 99/1995 Sb., ve 
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znění pozdějších předpisů, 102/1994 Sb. a dalších.  
Zdejší úřad má k dispozici vyjádření, které k Vašemu oznámení o společném jednání o návrhu XVIIa. 
změny územního plánu města Pardubice vydala organizace Explosia a.s. (dopis ze dne 23. 9. 2013 č. j. 
18081 Expl//TO/275/2013). Požadavky, které organizace Explosia a.s. v citovaném dopise uvádí, 
pokládáme za opodstatněné a požadujeme jejich respektování.  
Řízení dle § 52: 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického obdržel Vaše oznámení o 
zahájení řízení o XVIIa. změně územního plánu statutárního města Pardubice. 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického uvádí, že podle ustanovení § 15 
zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších zákonů neeviduje v zájmovém území žádný dobývací prostor a 
proto z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství neuplatňuje k XVIIa. změně územního plánu 
statutárního města Pardubice námitky. 
Zdejší úřad obdržel vyjádření, které k výše uvedenému oznámení o zahájení řízení a veřejném projednání 
„XVIIa. změna územního plánu statutárního města Pardubice“ vydala organizace Explosia a.s. dne 7. 1. 
2014 pod č. j.: Expl/TO/3/2014. Výše uvedené vyjádření bylo adresováno Vašemu úřadu. 
Organizace Explosia a.s. ve svém stanovisku uvádí, že: „Při změně funkčního využití pozemků 
označených jako pozemkové parcely číslo 507/2 a 507/3 vše v k.ú. Pardubice je nutné respektovat, že se 
celá lokalita nachází, (dle www odkazu tohoto „Oznámení“ na projednávanou dokumentaci) v souladu se 
zakreslením v platném „Územním plánu města Pardubice“ v pátém bezpečnostním pásmu závodu 
Explosia a.s. v Semtíně“.  
Dále Vás organizace Explosia a.s. upozorňuje na to, že případné stavby nacházející se v pásmech a jejich 
technické řešení musí být realizovány v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášek ČBÚ (vyhl. č. 
102/1994 Sb., vyhl. 76/1996 Sb. a 99/1995 Sb.) pro podmínky umístění staveb v bezpečnostních pásmech 
závodu Explosia a.s., která jsou vyznačena v platném „Územním plánu města Pardubice“. Dále jste byli 
upozorněni na to, že hranice pásem mohou svým rozsahem částečně ovlivnit či omezit způsob využití 
území a v nich plánovaných staveb a že z tohoto důvodu je nutné zvážit změnu funkčního využití zeleně 
rekreační na bydlení předměstské a stanovit podmínky tj. omezení počtu NP, využití podkroví a jiné. 
Organizace Explosia a.s. ve svém vyjádření dále uvádí, že bere na vědomí, že v Textové části – Podmínky 
prostorového uspořádání, lokální podmínky, byla upravena hodnota max. výšky hřebene nad rostlým 
terénem na hodnotu 12 – 15 m. 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického trvá na tom, aby v jednotlivých 
bezpečnostních pásmech nebyly povolovány stavby a zařízení, jejichž charakter, stavební provedení apod. 
nebude odpovídat povolenému stupni jejich poškození a to ani tehdy, jestliže by takovou stavbu nebo 
zařízení umožňoval zrealizovat územní plán nebo změna územního plánu. k čj. SBS 37871/2013/OBÚ-
09/1  
Všechny stavby umístěné v bezpečnostních pásmech závodu Explosia a.s. v Semtíně musí být realizovány 
jen v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášek ČBÚ č. 102/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a č. 
99/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
V jednotlivých stanovených bezpečnostních pásmech od objektů, ve kterých nakládá s výbušninami 
organizace Explosia a.s., tedy nebudou povolovány stavby a zařízení, jejichž charakter, stavební provedení 
apod. nebude odpovídat povolenému stupni jejich poškození. V jednotlivých bezpečnostních pásmech je 
nutné počítat se škodami, které vzniknou i na objektech, které je možné do určitého konkrétního 
bezpečnostního pásma situovat. 
Například podle ustanovení § 5 vyhlášky č. 102/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů určuje výpočtem 
bezpečnostní vzdálenosti mezi takovými objekty projektant nebo organizace, která v objektech nakládá s 
výbušninami.  
Vyhodnocení stanoviska: 
Výše uvedená bezpečnostní pásma jsou zakreslena v platné územně plánovací dokumentaci města a 
dokumentace XVIIa. změn územního plánu tento limit využití území nemění. Vyjádření uvedená výše se 
týkají umísťování a povolování staveb, nikoliv podmínek územního plánu. Obvodní báňský úřad má 
postavení dotčeného orgánu v územním řízení, kde při umísťování staveb do území stanovuje podmínky 
dle svého zákona. Nevyvolá požadavek na úpravu návrhu ÚP dokumentace. 
 
 
  
f.19 
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Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 
Společné jednání dle § 50: 
V rámci společného jednání o návrhu XVIIa. změny neuplatnil SPÚ své stanovisko. 
Řízení dle § 52: 
Státní pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Pardubice k zahájení řízení o XVIIa změně ÚP 
města Pardubice nemá připomínek. 
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Souhlasné stanovisko nevyvolá změnu řešení návrhu změny.  
 

 
Zpracoval: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta  
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g) Vyhodnocení splnění požadavků zadání  
  
 Zadání XVIIa. Změny územního plánu města Pardubice bylo projednáno a zastupitelstvem 
města  schváleno dne 4.4.2013 usnesením č.1257 Z/2013. Schválen byl upravený text Zadání, který 
akceptuje požadavky z projednání. 

Zadání XVIIa. Změny územního plánu města Pardubice je plněno. Respektovány jsou  
technické podmínky území, přírodní a kulturní hodnoty, krajinný ráz především kontaktního území. 

 
Přílohač.1 

 
1. Vymezení řešeného území 

XVIIa. změna ÚPM Pardubice řeší možnost rozšíření zástavby na části parcel 507/2 a 507/3 
k.ú. Pardubice. 
Změna ÚPM je zpracována nad digitální mapou KN, poskytnutou objednatelem. 

2. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování 
dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na 
změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře  a dostupnosti veřejné infrastruktury 

• Řešení XVIIa. Změny ÚPM Pardubice respektuje zásady stanovené PÚR ČR – lokalita 
leží v zastavěném území, využívá stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
nezabírá zemědělskou půdu (pozemek – druh pozemku: ostatní plocha) 

• Řešení XVIIa. Změny ÚPM Pardubice respektuje zásady stanovené v ZÚR Pk – 
respektuje přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, nenarušuje cenné městské a 
venkovské struktury a architektonické a přírodní dominanty. Řešení nezpůsobuje 
fragmentaci krajiny, zachovává celistvost sídla (navazuje na stávající zástavbu podél 
místní komunikace), nerozšiřuje zástavbu do volné krajiny. 

• Řešení XVIIa. Změny respektuje závěry ÚAP – nerozšiřuje zástavbu nelogicky do 
volných ploch, ale logicky zakončuje založenou jednostrannou zástavbu rodinnými 
domy podél stávající místní komunikace, nezabírá zemědělskou půdu. Zástavba 
v lokalitě nesníží hodnotu krajinného rázu. Nesníží funkčnost skladebných částí 
ÚSES, respektuje přírodní hodnoty v kontaktním území. 

• Řešení rodinné zástavby v koncové poloze na severozápadním okraji místní 
komunikace s velice nízkým koeficientem zastavění zastavěného stavebního pozemku 
nepřinese oslabení funkce zeleně v území. Naopak na rozdíl od navazující stávající 
rodinné zástavby ležící jižněji bude podíl ploch zeleně významně větší 

• Řešení XVIIa. Změny neovlivňuje prostředí navazujícího městského parku. Respektuje  
stávající systém dopravní obsluhy kontaktního území, respektuje přírodní a technické 
limity – především odvodňovací příkop - kanál  „L“, který ze severozápadu přiléhá 
k vymezené ploše. Lokalita není v přímém kontaktu s limity využití území v zájmu 
památkové péče. Respektuje přírodní rámec okolí historického centra města. 

• Vymezení zastavěného území bylo prověřeno v kontaktním území řešené lokality. 

 
3.  Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které je 

nutno prověřit 
 V rámci XVIIa. Změny ÚPM nejsou vymezerovány plochy územních rezerv 

4. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 
asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo. 

 XVIIa. Změna ÚPM Pardubice nevymezuje žádné plochy ani koridory veřejně prospěšných 
 staveb ani opatření.  
 Nejsou navrhovány plochy pro asanaci. 
 Nejsou vymezena veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo. 
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5.  Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách 
v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením 
dohody o parcelaci 

o Územní plán takové plochy nevymezuje. 

6. Případný požadavek na zpracování variant řešení 
 Návrh XVIIa. Změny ÚPM Pardubice je zpracován jako invariantní.  

7.  Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

o Textová část XVIIa. Změny ÚPM Pardubice je zpracována ve vazbě na platnou ÚPD 
(územní plán města Pardubice včetně vydaných změn). Textová část vychází ze struktury 
OZV č.42/2001 a zohledňuje obsah následujících OZV a OOP. Obsahově zohledňuje vyhl. 
500/2006 Sb. 

o Grafická část XVIIa. Změny ÚPM Pardubice věcně navazuje na grafickou a věcnou podobu 
grafických částí platné ÚPD. Jelikož platný územní plán byl vydán v době, kdy metodika 
MINIS nebyla ještě zpracována, je velice obtížné, lépe řečeno nemožné, tuto dokumentaci 
metodice MINIS přizpůsobit. Jiné grafické značení, ale především jiná struktura ploch 
s rozdílným způsobem využití, neumožní při zpracování dat této metodice vyhovět.  

o Část odůvodnění, textová i grafická část, je zpracována v souladu s vyhl. 500/2006 Sb.  

8. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů XVIIa. Změny ÚPM Pardubice na udržitelný 
rozvoj území 

 Zpracování „vyhodnocení“ , nebylo požadováno, není tudíž zpracováno. 
 
 
Příloha č.2 (vyhodnocení zadání) 
 
 Požadavek na uvedení v textové části, zda plochy BP- bydlení předměstské mohou být 
umístěny v pátém bezpečnostním pásmu od objektů, ve kterých nakládá organizace Explosia a.s. 
s výbušninami, není plněn, protože tato problematika není tímto způsobem řešena ani v platné ÚPD. 
Jelikož rozsah XVIIa. Změny řeší vymezení drobné plochy pro jednu stavbu pro bydlení, domníváme 
se, že bychom touto podrobností byli již pod rozlišovací schopností územního plánu, a toto by mělo 
být posouzeno v další fázi přípravy záměru – v územním nebo stavebním řízení, kde bude již 
podrobně řešena stavební část objektu, např. umístění otvorů (oken) apod. .  
 Nicméně je nutno konstatovat, že řešená lokalita se nachází ve vzdálenosti větší než 4,5km 
od objektů, ve kterých je nakládáno v areálu fy Explosia a.s. s výbušninami. V tomto meziprostoru 
jsou stávající sídla a sídliště, kde převažuje funkce bydlení – sídlo (městská část) Doubravice, 
obchodní centrum Globus, sídlo (městská část) Trnová, areál školství na Fáblovce, sídliště 
Pardubice Sever, sídlo (městská část) Cihelna a areál koupaliště. Na sídlištích Polabiny a Pardubice 
sever, které jsou realizovány v daleko menší vzdálenosti od objektů, kde je nakládáno 
s výbušninami, jsou realizovány obytné objekty o daleko větším počtu nadzemních podlaží, než je 
možno realizovat v ploše BP – bydlení předměstské. Proto se domníváme, že funkční využití BP- 
bydlení předměstské je v lokalitě řešené XVIIa. Změnou možné. 

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

h) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje 
(§43 odst.1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení    

 
 XVIIa. Změna Územního plánu města Pardubice  takové plochy nadmístního významu, které 
nejsou řešeny v ZÚR Pk, nevymezuje. 
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
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i) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty  
  
VVyymmeezzeenníí  zzaassttaavviitteellnnéé  pplloocchhyy,,  ppooddmmíínnkkyy  ffuunnkkččnnííhhoo  aa  pprroossttoorroovvééhhoo  uussppoořřááddáánníí  
 XVIIa. Změna ÚPM prověřila možnost rozšíření v platné ÚPD vymezené zastavitelné plochy 
(území) 88/z pro funkci bydlení nízkopodlažní předměstské na jejím severním okraji a to v rozsahu 
celého pozemku 507/2 a 507/3. 
 Platná ÚPD vymezuje rozsah zastavitelné plochy 88/z na severním okraji v jejím původním 
rozsahu před VI. změnou, tj. v rozsahu, kdy po severním okraji řešené lokality byla vedena 
navrhovaná „levobřežní“ komunikace včetně přilehlé izolační zeleně. Tato komunikace byla ale 
z řešení ÚPM Pardubice v VI. Změně vypuštěna a na základě pokynů k úpravám po projednání byl 
pás, mezi původně vymezenou zastavitelnou plochou (územím) a vodotečí (kanál „L“), vyznačen jako 
součást plochy rekreační zeleně, přiléhající k zastavitelné ploše 88/z ze západu. Toto vymezení 
nezohlednilo stav v území a ve stopě původně navržené „levobřežní komunikace“ ponechalo i 
vymezení plochy přestavby 19/p – plochy východně ležící zahrádkové osady. Zde je severozápadní 
část zahrádkové osady vymezena jako plocha změny s využitím pro plochu zeleně – zeleně krajinné. 
Domníváme se, že by v některé z následujících změn ÚPD nebo novém územním plánu měla být 
tato lokalita znovu prověřena a rozsah redukce plochy zahrádkové osady, ve které  jsou vytvořeny 
podmínky pro její změnu funkce tak, aby zde v návaznosti především na lokality ležící východně, 
mohla vznikat rodinná zástavba, upraven nebo ponechán rozsah lokality zahrádkové osady jako 
celek a jako s celkem by mělo být dále pracováno.   
 Řešení XVIIa. Změny navrhuje vymezení zastavitelné plochy (území) tak, aby plocha pro 
rodinnou zástavbu (88/z + XVIIa/1), mohla dotvořit  jednostranné obestavění stávající místní 
komunikace až po přírodní limit, bariéru, předěl, kterým je kanál „L“. Vztah nové zástavby k vodoteči, 
resp. podmínky užívání plochy vymezené pro funkci bydlení, jsou ošetřeny dohodou vlastníka 
pozemku a správce toku (uzavřeno v r. 2005). Tato dohoda je uzavřena na dobu neurčitou. 
Zastavitelná plocha XVIIa/1 umožní vlastníkovi pozemků využít pro požadovaný účel (bydlení) celý 
rozsah jím vlastněných pozemků.  

 Podstatným faktorem při posuzování způsobu využití navrhované lokality v dalších fázích 
přípravy záměru (např. DUR) bude respektování podmínek prostorového uspořádání. Jako velice 
podstatné bude dodržení intenzity využití zastavěného stavebního pozemku. Řešení XVIIa. Změny 
stanovuje velice nízký koeficient zastavění zastavěného stavebního pozemku. Velký podíl ploch 
zeleně, práce se zelení v rámci zastavitelné plochy (stromy a keře), bude velice důležitá pro 
vzájemný vztah této plochy a navazujících ploch rekreační zeleně.  

Vysvětlení pojmů použitých při stanovení podmínek prostorového uspořádání: 
Koeficient zastavění zastavěného stavebního pozemku udává poměr mezi zastavěnou plochou 
pozemku a plochou zastavěného stavebního pozemku. 

Zastavěná plocha pozemku: 
/dle §2, odst. 7/ je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou stavby 
se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech 
nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se nezapočítávají. U 
objektů poodkrytých (bez některých vnějších stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čárami 
vedenými vnějšími líci  svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich 
částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem 
střešní konstrukce do vodorovné roviny. Pro účely územního plánu je chápána stavba v časové 
rovině budoucí – tzn., že je posuzována zastavěná plocha  budoucích staveb. 
Zastavěný stavební pozemek: 
/dle §2, odst.1 c) stavebního zákona/ pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a 
další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením. Tvořící souvislý celek s obytnými a 
hospodářskými budovami. Pro účely územního plánu je chápán zastavěný stavební pozemek 
v časové rovině budoucí – tzn., že je posuzován budoucí zastavěný stavební pozemek. 
 
 
 Hmotové a architektonické řešení především hlavního objektu by mělo být svěřeno 
autorizované osobě – architektovi, který posoudí vztah nové zástavby jednak k okolnímu přírodnímu 
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prostředí, nedalekému historickému centru města a dalším kulturním hodnotám, ale i vztah 
k navazující zástavbě, která byla na zastavitelné ploše 88/z již realizována. Vzhledem k charakteru  a 
rozmanitosti této zástavby je velice obtížné stanovit obecné prostorové zásady. 
 Při vstupu do lokality se jako prvotní a dominantní prvek uplatní objekt garáže: 
 

 
  

 
 
Za tímto objektem je moderní  rodinný dům, na kterém se výrazně uplatňují horizontální prvky – atiky, 
zábradlí teras, pultová střecha s velice mírným sklonem, řešení vstupu do objektu apod. Při pohledu 
od severu se dost výrazně v pohledu uplatní na střeše objektu umístěné solární panely. Tento prvek 
negativně ovlivňuje zdařilou architekturu rodinného domu. 
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 Další objekt rodinného bydlení je zcela odlišného charakteru a hmotového řešení.  
 

 
 

 
Objekt je dvoupodlažní s poměrně vysokým hřebenem sedlové střechy orientovaným rovnoběžně 
s přilehlým veřejným prostranstvím. Hmota tohoto objektu se oproti ostatním uplatňuje velice 
významně a to i při pohledu z parku. V tomto pohledu objekt částečně zakrývají vzrostlé stromy. 

 Zatím nejseverněji je v zastavitelné ploše 88/z vymezené v platném územním plánu 
realizován objekt rodinného domu, který se svým hmotovým řešením při vnímání z veřejného 
prostranství uplatňuje velice střídmě. Je zcela odlišného charakteru od předchozího objektu.  Jeho 
jednoduchý,  „čistý“, klidný tvar je v kontrastu se sousedním, výše popsaným, objektem. 

 
 
Zástavba v lokalitě bude napojena na veřejnou infrastrukturu: 

• Dopravní napojení bude řešeno z veřejně přístupné účelové komunikace realizované mezi 
stávající rodinnou zástavbou a plochou změny tj. od jihu 



30 
Etapa:  XVIIa. Změna ÚPM Pardubice – příloha II.A – TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ                                                             únor 2014 

 
 

• Napojení na vodovod je zajištěno přípojkou ze stávajícího vodovodního řadu vedeného ve 
veřejném prostranství východně od obytné zástavby 

• Odvedení splaškových vod bude řešeno v souladu s platnými předpisy. Konkrétní způsob 
bude prověřen v následných krocích přípravy záměru (např. v DUR) – dle lokálních podmínek 
pravděpodobně může být v lokalitě realizováno zařízení pro individuální lokální čištění 
(domovní čistírna odpadních vod) nebo může být zvažováno napojení na tlakovou kanalizaci, 
která odvádí splaškové vody z již realizované zástavby rodinných domů (jižně od řešené 
lokality) 

• Likvidace srážkových vod – bude řešena na pozemku stavby pro bydlení (na zastavěném 
stavebním pozemku), srážkové vody nebudou odváděny do veřejné splaškové kanalizace  

• Napojení na elektrickou síť  - je zajištěno kabelovou přípojkou 
• Napojení na plyn – přípojkou ze stávajícího STL plynovodu vedeného v přilehlém veřejném 

prostranství (východně od zastavitelné plochy) 
• Likvidace odpadů bude řešena  stejným způsobem jako v přilehlé lokalitě stávajících 

rodinných domů – sběrem do popelnic a svozem specializovanou firmou, která v souladu 
s právními předpisy zajistí jeho likvidaci  

• zajištění zdroje vody pro hašení požáru – využity budou stávající požární hydranty osazené 
na veřejném prostranství v těsném sousedství řešené lokality (severovýchodní okraj u kanálu 
„L“) 

 
 
 V lokalitě se nenacházejí nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu  
kulturních památek ČR a lokalita se nachází mimo památkové území ochranného pásma MPR 
Pardubice. Celé území je však nutno chápat jako území s archeologickými nálezy  ve smyslu §22 
odst.2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Pro takové 
území stanoví zákon v §22 odst.2 povinnost stavebníka ohlásit stavební činnost již ve fázi záměru 
Archeologickému ústavu AV ČR, v.v.i. a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provádění 
výzkumů na dotčeném území (archeologický průzkum). 
 
 Upozornění na rozsah a ochranné režimy, omezení, limity využití území, které souvisejí 
s existencí a provozem Letiště Pardubice jsou zahrnuty a vyjádřeny v platné územně plánovací 
dokumentaci. XVIIa. Změna na této skutečnosti nic nemění a stanovené zásady, požadavky a 
podmínky respektuje. 
 
 
 
VVyymmeezzeenníí  zzaassttaavvěěnnééhhoo  úúzzeemmíí  

 V rámci zpracování XVIIa. Změny bylo  prověřeno vymezení zastavěného území v kontaktním 
území řešené lokality.  Zastavěné území bylo rozšířeno o plochy, resp. pozemky, na kterých je dle 
údajů evidence katastru nemovitostí realizována stavba (je evidován pozemek – zastavěná plocha a 
nádvoří), případně o plochy, které byly vyhodnoceny jako proluky mezi zastavěnými stavebními 
pozemky.  
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 V souvislosti s touto úpravou bylo upraveno vymezení dotčených zastavitelných ploch (území) 
vymezených v platné ÚPD. Jedná se o zastavitelné plochy 88/z a 89/z. Ty části těchto zastavitelných 
ploch (území), kde je již realizována výstavba, jsou XVIIa. Změnou vyznačeny jako plochy 
stabilizované. Upraveno bylo i vyznačení hranice zastavitelné plochy (území). Kolem již zastavěných 
ploch je vedení hranice zastavitelné plochy (území) vypuštěno. 
 
 
SSyyssttéémm  eekkoollooggiicckkéé  ssttaabbiilliittyy  

 V platné ÚPD je vymezení skladebných částí ÚSES v řešené lokalitě a kontaktním území 
vedeno způsobem, jako před vydáním VI. Změny ÚPM Pardubice, kdy byla v tomto území vedena 
„levobřežní komunikace. Tato byla ale VI. Změnou z řešení ÚPM vypuštěna, ale vymezení ÚSES 
zůstalo stejné. Proto byla v XVIIa. Změně prověřena možnost úpravy vymezení touto změnou 
dotčených skladebných částí ÚSES. Jedná se o lokální biocentrum LBC 8 – Soutok – Čičák 
vloženého do NRBK a jižní hranici severovýchodně navazujícího úseku NRBK  K 73 dle ZÚR Pk 
(NRBK 72/8 – Labe u Loděnice dle platné ÚPD).  

 Úprava vymezení spočívá v posunu jižní hranice LBC8 – Soutok – Čičák na jižní břehovou 
(pozemkovou) hranu vodoteče kanál „L“. V místě vymezení zastavitelné plochy (území) XVIIa/1 se 
hranice LBC posouvá severním směrem a plocha LBC se zmenšuje o cca 450m2. V jihovýchodní 
části, směrem k toku Chrudimky se LBC rozšiřuje o cca 510m2. Takto upravené vymezení je 
v souladu s podkladem – „ Revize lokálního ÚSES a vypracování plánu ÚSES pro správní území 
ORP Pardubice“ z roku 2010. Hranice je vedena po stávající přírodní linii vodoteče, kterou do LBC 
zahrnuje. Touto úpravou vymezení skladebné části není ovlivněna její funkčnost a jsou dodrženy 
limitující parametry (LBC) – plošný rozsah LBC vloženého do NRBK K73 se zvětšil o 60m2. 

 Úprava vymezení části jižní hranice NRBK K73 vychází ze stejných principů, jako úprava 
LBC. Hranice je tedy vedena po břehové hraně kanálu „L“ v úseku od vymezeného LBC vloženého 
do NRBK až za lokalitu chatek, které leží mezi vodotečemi (kanál „L“ a Spojilský odpad). Za nimi se 
hranice NRBK odchyluje  od břehové hrany vodoteče, je vedena po severní hranici lokality chatek, 
kde se napojuje na původní vymezení dle  platného ÚPM Pardubice. Tato úprava vymezení vychází 
ze skutečného stavu v území a zohledňuje majetkové poměry v území. Funkčnost skladebné části 
ÚSES – NRBK K73 není touto úpravou ovlivněna. 

 
 
VVeeřřeejjnněě  pprroossppěěššnnéé  ssttaavvbbyy  aa  ooppaattřřeenníí  
  

Řešení XVIIa. Změny neovlivňuje a nemění vymezení a výčet veřejně prospěšných staveb a 
opatření, ani ploch pro asanaci, které jsou stanoveny platnou ÚPD. 

Součástí XVIIa. Změny je sice úprava vymezení skladebných částí ÚSES, ale platná ÚPD 
tento systém (ÚSES), a to na žádné úrovni (nadregionální, regionální a lokální), jako veřejně 
prospěšné opatření nevymezuje. 

Většina záměrů, které jako veřejně prospěšné, vymezuje ZÚR Pk, je zapracována do 
platného ÚPM.  

Vzhledem k rozsahu problematiky řešené XVIIa. Změnou, kde se jedná pouze o drobnou 
úpravu vymezení 1 zastavitelné plochy (území), bylo schváleným zadáním této Změny stanoveno, že 
další úpravy a požadavky vyplývající ze ZÚR Pk, budou zapracovány a odůvodněny v rámci XVIIb. 
Změny ÚPM, která bude prověřovat další možnosti využití území na celém správním území města. 

 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
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j) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o 
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

 
 Zadání územního plánu předložil pořizovatel k posouzení Krajskému úřadu Pardubického 
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, který po posouzení jeho obsahu a na základě kriterií 
uvedených v příloze č. 8 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
Proto nebylo zpracováno ani vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
 
 
k) Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5 SZ  

 
Krajský úřad Pardubického kraje posoudil předmět koncepce a zvažované rozvojové plochy řešené v návrhu 
zadání změny č. XVIIa. územního plánu a dospěl k závěru, že výše uvedená koncepce nevyžaduje vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území a nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky 
významné lokality. Z tohoto důvodu tedy stanovisko dle § 50 odst. 5 nebylo vydáno. 
Zpracoval: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta  
 
  
l) Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, 

pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 
 

Krajský úřad Pardubického kraje posoudil předmět koncepce a zvažované rozvojové plochy řešené v návrhu 
zadání změny č. XVIIa. územního plánu a dospěl k závěru, že výše uvedená koncepce nevyžaduje vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území a nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky 
významné lokality. Z tohoto důvodu tedy stanovisko dle § 50 odst. 5 nebylo vydáno. 
Zpracoval: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta  
 
 
m) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch 
 

 Řešení XVIIa. Změny ÚPM Pardubice neovlivňuje stanovenou urbanistickou koncepci, 
koncepci jednotlivých funkčních složek na správním území města.  
 Dílčí úprava vymezení severního okraje platným územním plánem vymezené zastavitelné 
plochy (území) 88/z neovlivní bilance potřeb a vymezených rozvojových ploch pro bydlení. Změny 
upravuje vymezení této plochy tak, aby vlastník pozemku, kterému původní vymezení severní 
hranice zastavitelné plochy neumožňovalo využít celý jeho pozemek pro zamýšlenou funkci – 
rodinné bydlení. 
 Podmínky prostorového uspořádání vymezené zastavitelné plochy (území) resp. lokality jsou 
stanoveny tak, aby zde mohla být realizována 1 stavba pro bydlení s 1 bytovou jednotkou. Koeficient 
zastavění zastavěného stavebního pozemku je stanoven velice nízký, aby se významnou měrou 
mohla v lokalitě uplatnit složka zeleně. Vysoký podíl ploch zeleně a respektování stávající vzrostlé 
zeleně v lokalitě je důležité z hlediska vzájemného vztahu plochy bydlení a rekreační zeleně 
v kontaktním území. 
 V bilancích vymezených rozvojových ploch pro bydlení pro celé správní území, kdy Územní 
plán města Pardubice (před zpracováním následných jeho změn, v r. 2001) předpokládal kapacitu  
rozvojových ploch pro bydlení – 3.947 bytových jednotek v bytových domech a 2.586 bytových 
jednotek v rodinných domech, je umístění jedné stavby pro bydlení téměř zanedbatelná hodnota.  
Původní rozsah zastavitelné plochy 88/z byl 1,62 ha. Následně byl rozsah této plochy redukován, 
zohledněno bylo majetkové a pozemkové uspořádání v lokalitě, a plošná výměra plochy byla VI. 
Změnou upravena na cca 0,8 ha. Při předpokladu, kdy bylo uvažováno s rozvolněnou strukturou 
zástavby a 1500m2 plochy na jednu stavbu pro bydlení, bylo uvažováno  v bilancích s kapacitou 
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5objektů. V lokalitě jsou realizovány 3 rodinné domy. Tudíž vytvořenou možností pro realizaci 1 
stavby pro bydlení XVIIa. Změna nezvyšuje nároky nad rámec předpokladů platnou ÚPD 
stanovených bilancí potřeb pro funkci bydlení. 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
 
 
 
n) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 

a na pozemky určené k plnění funkce lesa 
 
 Lokalita řešená XVIIa. Změnou se nedotýká pozemků zemědělského půdního fondu. 
 
Přehled dotčených pozemků: 
Katastrální území Pardubice 

Pozemek parc. číslo Druh pozemku Výměra /m2/ Plocha dotčená XVIIa. Změnou  /m2/ 

507/2 Ostatní plocha 3500 3072 
507/3 Ostatní plocha 588 223 

 
 Lokalita řešená XVIIa. Změnou se nedotýká pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
 
 
 
o)  Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
 
 V průběhu procesu pořízení XVIIa. změny územního plánu Pardubice nebyly vzneseny námitky. 
Zpracoval: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta  
 
 
 
p)  Vyhodnocení připomínek  
 
PŘIPOMÍNKA Č. 1 
Podání: 
Jméno, příjmení(název organizace)/Datum narození /Bydliště(sídlo organizace) 
Explosia a.s., Semtín 107, Pardubice IČ 25291581 

Připomínka ke společnému jednání: 
K oznámení společného jednání o „Návrhu XVIIa. změny územního plánu města Pardubice“ SP.zn. 
OÚP/62801/2012/Zr, Č.j.MmP 53490/2013 ze dne 18.9.2013 sdělujeme: 
Při prověření změny funkčního využití pozemků označených jako pozemkové parcely číslo 507/2 a 507/3 
v k.ú. Pardubice respektovat, že se celá lokalita nachází, (dle přílohy tohoto „Zadání“ a v souladu se 
zakreslením v platném „Územním plánu města Pardubice“), v pátém bezpečnostním pásmu závodu 
Explosia a.s. v Semtíně. 
Společnost Explosia a.s. upozorňuje, že stavby nacházející se v těchto pásmech a jejich technické řešení 
(vnitřní dispozice, stavební otvory a jeiich výplně, počet nadzemních podlaží, střešní konstrukce apod.) 
musí být realizovány v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášek ČBÚ (vyhl.č. 102/1994 Sb., vyhl. 
76/1996 Sb. a 99/1995 Sb.), pro podmínky umístění staveb v bezpečnostních pásmech závodu Explosia a-
s-, která jsou vyznačeny v platném „Územním plánu města Pardubice“. Hranice těchto pásem mohou 
svým rozsahem částečně ovlivnit či omezit způsob využití území a v nich plánovaných staveb. Z tohoto 
důvodu je třeba zvážit změnu funkčního využití zeleně rekreační na bydlení předměstské a stanovit 
podmínky tj. omezení počtu NO, využití podkroví a jiné. 
V rámci projednání požadujeme respektovat stanovisko dotčeného orgánu státní správy, kterým je 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova 1142, 50002 Hradec 
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Králové. 
Vyhodnocení připomínky: 
Tato připomínka byla zároveň obsažena ve stanovisku Obvodního báňského úřadu. Bezpečnostní pásma 
jsou obsažena ve stávající územně plánovací dokumentaci, touto změnou se rozsah těchto pásem nemění.  
Připomínka k veřejnému jednání: 
K oznámení o zahájení řízení a veřejném projednání „XVIIa. změna územního plánu statutárního města 
Pardubice“ SP.zn. OÚP/62801/2012/Zr, Č.j.MmP 75223/2013 ze dne 19.12.2013 sdělujeme: 
Při změně funkčního využití pozemků označených jako pozemkové parcely číslo 507/2 a 507/3 vše k.ú. 
Pardubice je nutné respektovat, že se celá lokalita nachází, (dle www odkazu tohoto „Oznámení“ na 
projednávanou dokumentaci) v souladu se zakreslením v platném „Územním plánu města Pardubice“, 
v pátém bezpečnostním pásmu závodu Explosia a.s. v Semtíně. 
Společnost Explosia a.s. upozorňuje, že případné stavby nacházející se v těchto pásmech a jejich technické 
řešení (vnitřní dispozice, stavební otvory a jeiich výplně, počet nadzemních podlaží, střešní konstrukce 
apod.) musí být realizovány v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášek ČBÚ (vyhl.č. 102/1994 Sb., 
vyhl. 76/1996 Sb. a 99/1995 Sb.), pro podmínky umístění staveb v bezpečnostních pásmech závodu 
Explosia a-s-, která jsou vyznačeny v platném „Územním plánu města Pardubice“. Hranice těchto pásem 
mohou svým rozsahem částečně ovlivnit či omezit způsob využití území a v nich plánovaných staveb. 
Z tohoto důvodu je třeba zvážit změnu funkčního využití zeleně rekreační na bydlení předměstské a 
stanovit podmínky tj. omezení počtu NP, využití podkroví a jiné. Bereme na vědomí, že v textové části – 
Podmínky prostorového uspořádání, lokální podmínky, byla upravena hodnota max. výšky hřebene nad 
rostlým terénem na hodnotu 12-15m. V rámci projednání požadujeme respektovat stanovisko dotčeného 
orgánu státní správy, kterým je Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, 
Wonkova 1142, 50002 Hradec Králové. 
Vyhodnocení připomínky: 
Připomínka v podstatě popisuje stav územně plánovací dokumentace a nelze tedy o ní rozhodnout. Nejsou 
uvedeny konkrétní požadavky na dokumentaci.  
 

Zpracoval: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta  
 
 
 
 
 
q) Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu připojené 

grafické části 

I. Územní plán 

II.A – textová část odůvodnění územního plánu (počet stran: 34)   
II.B – grafická část: 

II.B1     Koordinační výkres        1:5000 
II.B2   Výkres širších vztahů         1:50000 
II.B3  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu    1:5000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 

KOORDINAČNÍ VÝKRES 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝKRES PŘEDPOKL. ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU 







 

 
 
 
 
 
 
 
 

Poučení 
 
 

 
Proti XVIIa. Změně Územního plánu města Pardubice vydané formou opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek (§173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění). 
 
Po vydání bude XVIIa. Změna Územního plánu Pardubice, tj. textová a grafická část výroku a odůvodnění 
XVIIa. Změny územního plánu uložena na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, na 
stavebním úřadu Magistrátu města Pardubic a na  KrÚ Pardubického kraje, Odboru rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu, oddělení územního plánování.  
 

 

 

 

 

 

…………………………       ………………………… 

MUDr. Štěpánka Fraňková                     Ing. Michal Koláček 
          Primátorka            Náměstek primátora 

 

Toto opatření obecné povahy nabývá dle ust. § 173, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád účinnosti 
patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 

 


