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Obec Stéblová 

 
Usn. č. : ...................       Ve Stéblové dne………….......             

 
 

 
Zastupitelstvo obce Stéblová, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona ve spojení s § 55 
stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 
13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů,  
 

  

v y d á v á 
 

Změnu č. 2a) 
Územního plánu Stéblová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Změna č. 2a) ÚP Stéblová                                                                                       Datum: 07/2021 
 

                                                                           3 
 

OBSAH : 
 

I. TEXTOVÁ ČÁST -  ZMĚNA č.2a) 
A. Vymezení zastavěného území .................................................................................................... 5 

C. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně  ................. 5 

D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro jejích umisťování, vymezení 
ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich 
využití ............................................................................................................................................... 5 

F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením    
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného 
využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno 
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst.5 
stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a 
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury 
zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity 
jejich využití) ................................................................................................................................... 6 

CH. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a 
přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidenci územně plánovací činnosti 

J. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části ........ 7 
 

 
 

II. TEXTOVÁ ČÁST – ODŮVODNĚNÍ 
 

1. Postup při pořízení územního plánu . .......................................................................................... 8 
 
2. Soulad návrhu ÚP s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem . ........................................................................................................ 8 
 
3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území . ...................................................................................................................... 15 
 
4. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. ................................... 16 
 
5. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů . ........................................................................................................................................... 17 
 
6. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní 
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí . ........................................................................................................................ 50 
 
7. Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst.5 SZ. .................................................................... 50 
 
8. Sdělení, jak bylo stanovisko podle §50 odst.5 SZ zohledněno, s uvedením 
závažných důvodů, pokud některé požadavky  nebo podmínky zohledněny 
nebyly. ............................................................................................................................................... 50 
 
9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty  ......................................... 55 
 



Změna č. 2a) ÚP Stéblová                                                                                       Datum: 07/2021 
 

                                                                           4 
 

10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch. ....................................................................................................... 56 
 
11. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů . .................................. 59 
 
12. Vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva 
obce o obsahu změny územního plánu pořizované zkráceným postupem  . ............................... 59 
 
13. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR (§43 odst. 
1 stavebního zákona) s odůvodněním potřeby jejich vymezení . ................................................. 62 
 
14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa. ............................................ 62 
 
15. Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu a jejich 
odůvodnění . ..................................................................................................................................... 63 
 
16. Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu . ..................................... 71 
 
 
 
 
 

 
III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PO ZMĚNĚ č.2a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Změna č. 2a) ÚP Stéblová                                                                                       Datum: 07/2021 
 

                                                                           5 
 

I. TEXTOVÁ ČÁST -  ZMĚNA č.2a) 
 
 

A.     VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Na str. 3  v bodě A. se poslední věta ruší a nahrazuje novou větou: 

Zastavěné území je vymezeno ke dni 31.12.2020. 
 
 

 

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, 
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVI TELNÝCH 

PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 
 

Na konci tabulky Vymezení zastavitelných ploch na str. 6 se doplňuje za popisem lokality  
ZM1/Z5 tento text: 
 
ZM2/Z1 – Plocha se nachází na východním okraji obce uvnitř mimoúrovňového křížení 
silnice I/37. Plocha je určena pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD) - 
vybudování stanice LPG. Výměra plochy je 0,29 ha. Dopravní připojení plochy na silnici I/37 
(včetně větví křižovatky k ní náležejících) bude výhradně prostřednictvím místní komunikace 
III/0376, nikoliv novým přímým připojením na silnici I/37. Plocha není v dosahu veřejné 
kanalizace.   
 
 

 
Na straně 6 se mění název kapitoly takto: 
 

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO 
JEJICH UMISŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU 
INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 

 
Na str. 7 v kapitole D.2.1. Zásobování vodou se na konec odstavce doplňuje věta:  

 
Vodovod pro veřejnou potřebu není v lokalitě vodovodem požárním a odběr vody pro účely 
požárních zásahů z tohoto zdroje lze uvažovat pouze jako doplněk primárního zdroje. 
 

 
 

 

F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ PLOCH 

(HLAVNÍ VYUŽITÍ, POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT), PŘÍPUSTNÉHO 
VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ  

PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCH PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 
PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK 
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE 

ZÁSTAVBY, STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO 
VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ),) 

 
Na straně 9 v bodě: 
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a) BV - bydlení v rodinných domech - venkovské 

se ruší text  

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu, veřejná 
prostranství, odstavné a parkovací plochy sloužící obyvatelům vymezené plochy a 
souvisejícím stavbám a zařízení  

a nahrazuje se novým 

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu, veřejná 
prostranství, odstavné a parkovací plochy sloužící obyvatelům v přilehlém území  

 
Na straně 10 v bodě: 

b) OM - občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední 

se ruší text  

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a pro veřejná 
prostranství 

a nahrazuje se novým 

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejná 
prostranství 
- koeficient zastavění pozemků - 80 % 

 

Na straně 11 v bodě: 

e) RI – rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 

se ruší text v odstavci Podmíněně přípustné 

- stavby a zařízení pro sport, stavby ubytovacích zařízení (penziony), veřejná 
prostranství, veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, rekreačních luk a pozemků 
související dopravní a technické infrastruktury, za podmínky že nedojde ke snížení 
kvality prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami  

a nahrazuje se novým 

- stavby a zařízení pro sport, stavby ubytovacích zařízení (penziony), veřejná 
prostranství, veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, rekreační louky 
- plochy související dopravní a technické infrastruktury, za podmínky že nedojde ke 
snížení kvality prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami  
 

V odstavci Prostorové uspořádání se ruší text 

- koeficient zastavění pozemků z 15 % 

a nahrazuje se novým  

- koeficient zastavění pozemků – 25 %  
 

 
Na straně 12 v bodě: 

h) VD - výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba  

se ruší text  
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- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných 
prostranství 
 
nahrazuje se novým 
- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejná 
prostranství 

v odstavci Prostorové uspořádání se ruší text 

- koeficient zastavění pozemků - 50%  

a nahrazuje se novým 

- koeficient zastavění pozemků - 80 % 

 
 
 
 
 
 

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

 
Na straně 18 se v prvním odstavci ruší text 31.12.2005 a nahrazuje se novým 

31.12.2025 
 
 
 
 

 
J. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ 

K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 
 

Změna č.2 územního plánu obsahuje: 

 Textová část      počet listů 7 

1. Výkres základního členění, M 1:5 000                           1   

2. Hlavní výkres, M 1:5 000     1  
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II. TEXTOVÁ ČÁST – ODŮVODNĚNÍ 
 
 
 

1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 

Zastupitelstvo obce Stéblová schválilo usnesením č. 2/2013 ze dne 26. 6. 2013 ve 
smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon, dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, 
pořízení Změny č. 1 Územního plánu Stéblová (dále také „změna ÚP“). Obec Stéblová 
požádala dle usnesení Zastupitelstva obce Stéblová č. 4/2013 ze dne 18. 12. 2013 o pořízení 
Změny č.1 Územního plánu Stéblová ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) stavebního 
zákona Magistrát města Pardubic; v tomto usnesení schválilo také ve smyslu ustanovení § 6 
odst. 5 písm. f) stavebního zákona Zoju Hausnerovou, starostku obce Stéblová, jako určenou 
zastupitelku, která bude spolupracovat s pořizovatelem Změny č. 1 Územního plánu Stéblová.  

Na základě výsledků komunálních voleb na podzim 2014 byla usnesením č. 7/2014 ze 
dne 17.12.2014 schválená Zastupitelstvem obce Stéblová nová určená zastupitelka Ing. Ivana 
Marešová, místostarostka obce pro pořizování Změny č. 1 Územního plánu Stéblová. 

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, Oddělení územního plánování 
(dále jen „pořizovatel“) zpracoval návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Stéblová, do 
kterého zapracoval jednotlivé požadavky zaslané od obce; v rámci procesu projednání návrhu 
zadání byly uplatněny další požadavky. Návrh zadání byl projednán v souladu s § 47 
stavebního zákona ve dnech od 6.února 2014 do 7. března 2014. Požadavky a podněty od 
dotčených orgánů k obsahu zadání změny ÚP byly v návrhu zadání zohledněny a 
zapracovány, sousední obce neuplatnili žádné podněty. Od veřejnosti bylo obdrženo 7 
připomínek, které byly vyhodnoceny a do zadání zapracovány. Návrh zadání byl po jeho 
projednání schválen Zastupitelstvem obce Stéblová usnesením č. 2/2014 ze dne 23. 4. 2014. 
Vzhledem k tomu, že do zadání byly doplněny další lokality, pořizovatel požádal příslušný 
dotčený orgán - Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství o 
opětovné stanovisko z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí. Příslušný dotčený orgán 
ve svém stanovisku sdělil, že část požadavků vyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí, 
což by se odrazilo na termínu zpracování změny ÚP. Z tohoto důvodu schválilo Zastupitelstvo 
obce Stéblová usnesením č. 3 ze dne 11. března 2015  rozdělení této změny na změny dvě a to 
konkrétně:  

Změnu č. 1 Územního plánu Stéblová (Změna č. 1), která bude obsahovat jenom 
lokality, které nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí. 

Změnu č. 2 Územního plánu Stéblová (Změna č. 2), která bude obsahovat lokality, které 
vyžadují posouzení vlivů na životní prostředí. 

Zastupitelstvo obce Stéblová schválilo usnesením č. 5-04/2015 ze dne 15. 04. 2015 ve 
smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pořízení Změny č. 2 Územního plánu Stéblová 
(dále také „Změna č. 2“). Obec Stéblová požádala dle usnesení Zastupitelstva obce Stéblová č. 
6-04/2015 ze dne 15. 04. 2015 o pořízení Změny č. 2 ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) 
stavebního zákona Magistrát města Pardubic a dle usnesení č. 7-04/2015 schválilo také ve 
smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona Ing. Ivu Marešovou, jako určenou 
zastupitelku, která bude spolupracovat s pořizovatelem Změny č. 2. 

Pořizovatel zpracoval návrh zadání Změny č. 2. Návrh zadání byl projednán v souladu s 
§ 47 stavebního zákona ve dnech od 15. června 2015 do 25. července 2015. Požadavky a 
podněty od dotčených orgánů k obsahu zadání byly v návrhu zadání zohledněny a 
zapracovány, sousední obce uplatnili jeden podnět a veřejnost uplatnila 5 připomínek. Návrh 
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zadání byl po jeho projednání schválen Zastupitelstvem obce Stéblová usnesením č. 2-09/2015 
ze dne 23. září. 2015.  

V průběhu roku 2016 a 2017 obdržela obec Stéblová několik dalších požadavků pro 
řešení ve Změně č. 2. V tomto období byla pořizovatelem zpracována a projednána Zpráva o 
uplatňování Územního plánu Stéblová, která byla schválená usnesením č. 8-12/2016 dne 
7.12.2016.  Usnesením č. 13-12/2016 dne 7.12.2016 byl vybrán zpracovatel Změny č. 2. 
Vzhledem k tomu, že další podané žádosti o změnu územního plánu trpěli nedostatky, byly 
jednotliví žadatelé vyzváni k jejich doplnění. Jednalo se o čtyři společnosti, které žádali o 
těžbu na území obce. Lhůta pro doplnění žádostí byla na žádost žadatelů prodloužena až do 
31.12.2017. Schválené zadání, neobsahovalo nové požadavky obce a dalších žadatelů. 
S ohledem na tuto skutečnost a na novelu stavebního zákona č. 225/2017, která umožňuje 
pořídit změnu územního plánu zkráceným postupem, bylo usnesení o schválení zadání 
usnesením č. 4-06/2017 dne 28.června 2017 revokováno.  

Dne 17. ledna 2018 proběhlo jednání mezi obcí, žadateli a pořizovatelem, které se 
týkalo dalšího postupu pořizování Změny č. 2 s ohledem na novelu stavebního zákona a s 
ohledem na Výzvu k doplnění návrhů (žádostí) na pořízení změny, u které byl požadovaný 
termín do 31.12.2017.  Výsledkem jednání byla dohoda, že pořizovatel bude pořizovat Změnu 
č. 2 pro lokality, které mají žádosti úplné a v souladu s požadavky § 46 a že změna bude 
pořizována dle § 55 a) stavebního zákona zkráceným postupem. Na zastupitelstvu obce bylo 
dne 28.02.2018 přijato usnesení č. 2-02/2018, kterým bylo revokováno usnesení o pořízení 
Změny č. 2 ze dne 15.04.2015 a bylo přijato usnesení o pořízení Změny č. 2 zkráceným 
postupem. 

Pořizovatel následně vypracoval Návrh obsahu Změny č. 2 Územního plánu Stéblová 
(dále jen „Obsah změny“) a požádal Krajský úřad Pardubického kraje o stanovisko, zda je 
možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast a o 
stanovisko z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí. V obdržených stanoviskách bylo 
konstatováno, že ve Změně č. 2 je požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí. Obsah změny byl dopracován a v dubnu 2018 předán obci. Dne 27.06.2018 
schválila obec usnesením č. 7-06/2018 Obsah změny. Dne 19. července 2018 byl Obsah 
změny předán projektantovi ke zpracování návrhu Změny č. 2.    

Návrh Změny č. 2 včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obdržel 
pořizovatel v červu 2019. Pořizovatel následně svolal v souladu s § 52 a § 55b odst. 1 a 2 
stavebního zákona veřejné projednání návrhu územního plánu na 9. září 2019 v 16:00 hod. do 
budovy Obecního úřadu Stéblová, č.p.12. Na veřejné projednání byly pozvány jednotlivě 
dotčené orgány, sousední obce, krajský úřad, oprávněný investor, obec Stéblová a veřejnou 
vyhláškou byla pozvána veřejnost. Úplná dokumentace návrhu Změny č. 2 byla vystavena na 
internetových stránkách města Pardubice a také k nahlédnutí ve fyzické podobě na odboru 
hlavního architekta Magistrátu města Pardubice a obci Stéblová od 16. července 2019. V 
průběhu řízení o Změně č.2 bylo obdrženo 13 stanovisek dotčených orgánů, 7 námitek a 2 
připomínky. 

Následně bylo postupováno v souladu s § 55b odst. 5 stavebního zákona - pořizovatel 
požádal krajský úřad jako příslušný úřad o stanovisko k vyhodnocení vlivů koncepce - Změny 
č. 2 na životní prostředí. Pořizovatel současně postupoval dle § 53 odst.1 stavebního zákona a 
zaslal určenému zastupiteli podklady pro vyhodnocování výsledků projednání Změny č. 2. 

V tomto období dne 9.3.2020 obdržel pořizovatel na vědomí Žádost o Změnu 
projednávané „Změny č.2 ÚPD obce Stéblová“ (dále jen „žádost“), kterou společnost 
ŠARAVEC A RUČ, spol. s r.o., (dále jen „společnost“) předložila k projednání 
v zastupitelstvu obce Stéblová. Společnost v žádosti uvádí, že v rámci projednávání Změny 
č.2, dospěl tento proces do veřejného projednání, jenž bylo z hlediska jejího záměru stanovení 
dobývacího prostoru Stéblová VII. v ploše části státního ložiska Stéblová 5a (čl. 3 135501) a 
následné těžby negativně připomínkováno. S ohledem na tento stav společnost uvedla, že 
probíhají intenzivní jednání se zainteresovanými stranami (Obce Stéblová, VaK Pardubice, 
a.s.) a jejich výsledkem je předložená Změna „Změny č.2 ÚPD obce Stéblová“, která reaguje 
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na vznesené připomínky a v rámci všech zákonných prostředků, jenž společnost, jíž bylo 
svěřeno státní ložisko štěrkopísků k jeho ochraně a vydobytí, má s co největší snahou vyhovět 
vzneseným připomínkám. Předmětem žádosti byla plošná úprava těžební plochy a 
stanoveného dobývacího prostoru z původních 36 ha na 25 ha. Plošná úprava spočívala v 
zásadním zmenšení této plochy o plochu, původně plánovanou jako plochu tzv. „suché“ těžby. 
Pořizovatel posoudil výše uvedenou žádost dle § 46 odst. 1 stavebního zákona a sdělil 
společnosti, že k této žádosti je nutno doložit souhlas vlastníka předmětných pozemků se 
změnou   plošné úpravy těžební plochy. Vyjádření vlastníka předmětných pozemků - Lesy 
ČR, obdržel pořizovatel v červnu 2020. Další Informace ohledně žádosti v následném období 
poskytla pouze samotná obec a sice informovala pořizovatele, že podanou žádost vzala 
společnost zpět (dne 3. 9. 2020). 

Dne 7. května 2020 se uskutečnilo v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona jednání 
pořizovatele a určeného zastupitele obce; předmětem jednání bylo vyhodnocování výsledků 
projednání Změny č.2, které bude podkladem pro zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách a 
návrhu vyhodnocení připomínek. Předmětem řešení byla především skutečnost, že ze 7 
podaných námitek je 6 námitek (a také jedna připomínka), které vyjadřují nesouhlas 
s lokalitou ZM2/K1, tj. plochou těžby. Jedna z uplatněných námitek je námitka podaná 
zástupcem veřejnosti; jedná se o věcně shodnou připomínku 111 občanů obce (plus dva, kteří 
nejsou občany obce). S ohledem na výše uvedené bylo dle určeného zastupitele nutné tuto 
skutečnost projednat v zastupitelstvu obce.  

Dne 1. června 2020 obdržel pořizovatel od obce Stéblová oznámení o požadavcích obce 
ohledně pořizované Změny č.2, které byly přijaté formou usnesení zastupitelstva konaného 
dne 27.5.2020 včetně výpisu usnesení. V usnesení č. 5-05/2020 Zastupitelstvo obce Stéblová 
(dále jen „zastupitelstvo“) pověřilo starostu obce, aby do návrhu programu následujícího 
zasedání zastupitelstva zařadil bod o vyhlášení místního referenda, které se bude týkat žádosti 
o změnu zadání Změny č.2, obdrženou společností ŠARAVEC A RUČ, spol. s r.o., dne 
11.3.2020. Dalším usnesením č.6-05/2020 zastupitelstvo schválilo rozdělení Změny č. 2 na 
Změnu č. 2a) a Změnu č. 2b) a zařazení jednotlivých lokalit do těchto změn. Lokalita 
těžby, která je ve Změně č. 2 označena jako plocha ZM2/K1 bude zařazena (společně 
s lokalitami ZM2/Z2, ZM2/Z3, ZM2/Z4, ZM2/P1 a popis týkající se plochy W) do Změny 
č. 2b).  Do Změny č. 2a) bude zahrnuta část týkající se změny koeficientů zastavění pro 
jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití a lokalita ZM2/Z1.  

Dne 1. července 2020 obdržel pořizovatel od obce Stéblová oznámení o 
požadavcích obce ohledně pořizované Změny č.2, respektive již rozdělené Změny 2b), 
které byly přijaté formou usnesení zastupitelstva konaného dne 24.6.2020 včetně výpisu 
usnesení. V usnesení č. 2-06/2020 zastupitelstvo vyhlásilo konání místního referenda, 
stanovilo otázky referenda, stanovilo termín jeho konání - 2., 3. října 2020 a uložilo 
starostovi obce zabezpečit jeho přípravu, provedení a zabezpečit potřebné finanční 
prostředky. V posledním bodu usnesení zastupitelstvo schvaluje pozastavení 
projednávání Změny č. 2b) do doby, než bude znám výsledek místního referenda. Obec 
současně požaduje dopracovat Změnu č. 2a). 

Vzhledem k výše uvedenému pořizovatel zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a 
návrh vyhodnocení připomínek pouze k lokalitě ZM2/Z1 a částí týkající se změny koeficientu 
zastavění pro jednotlivé druhy ploch, tj pro Změnu č. 2a) návrhy doručil dotčeným orgánům a 
krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu (září 2020) a vyzval je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů 
od obdržení uplatnily stanoviska. Pořizovatel obdržel 5 stanovisek dotčených orgánů,  
stanovisko Krajského úřadu, odboru rozvoje, oddělení územního plánování. Obdržené 
stanoviska byly souhlasné bez připomínek; 2 z uvedených stanovisek směřovali k lokalitám 
Změny č. 2b) a budou řešeny až ve Změně č. 2b). Dotčené orgány, které v uvedené lhůtě 
stanovisko neuplatnili, s předloženým návrhem souhlasí (v souladu s § 53 odst.1).   

Pořizovatel požádal v souladu s § 55b odst. 4 stavebního zákona o stanovisko ke Změně 
č. 2a) krajský úřad jako nadřízený orgán. Stanovisko bylo obdrženo dne 30.09.2020, ve kterém 
krajský úřad neshledal nedostatky z hlediska vyhodnocení souladu změny územního plánu s 
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politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a z hlediska 
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy (viz. níže).   

Na základě výsledků veřejného projednání Změny č. 2a) nedošlo k podstatné úpravě 
návrhu územního plánu. Pořizovatel dopracoval přezkum a odůvodnění Změny č. 2a) dle § 53 
stavebního zákona a zajistil úpravu územního plánu. Následně byl návrh Změny č. 2a) 
předložen zastupitelstvu obce k vydání.     

Návrh Změny č. 2a) je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavebním zákonem) a jeho 
prováděcími vyhláškami. Je zpracován v souladu s obsahem změny a pokyny, které vymezili 
jeho rozsah a podmínky jeho zpracování. Formální, tj. textové a grafické zpracování 
dokumentace je přehledné a jednoznačné. 

 

Stanovisko krajského úřadu dle § 55b odst. 4 stavebního zákona 
 
PARDUBICKY KRAJ 
Krajský úřad 
odbor rozvoje  
oddělení územního plánování 
 
Váš dopis zn.: MmP 93416/2020 
Ze dne:  15. 9. 2020 
   
Číslo jednací: KrÚ 71098/2020 
Spisová zn.: SpKrÚ 38945/2015 
Vyřizuje:  Ing. Iva Štveráková 
Telefon:  466 026 312 
E-mail:   iva.stverakova@pardubickykraj.cz 
Datum: 29. 9. 2020 

 

Stanovisko k návrhu Změny č. 2a) Územního plánu Stéblová 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen krajský úřad), obdržel dle § 
55b odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), žádost o vydání stanoviska k návrhu 
Změny č. 2a) Územního plánu Stéblová (dále jen „změna územního plánu“). 

Krajský úřad jako nadřízený orgán posoudil návrh změny územního plánu dle § 
55b odst. 4 stavebního zákona a neshledal nedostatky z hlediska vyhodnocení souladu 
změny územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR, v platném znění, se Zásadami 
územního rozvoje Pardubického kraje, v platném znění a z hlediska koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy. 

Odůvodnění 

Změna územního plánu je dle § 55a stavebního zákona pořizována zkráceným 
postupem. Krajský úřad obdržel dne 15. 7. 2019 v souladu s § 52 odst. 1 a 55b odst. 2 
stavebního zákona oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu 
Stéblová. Dne 16. 9. 2020 obdržel krajský úřad v souladu s § 55b odst. 4 stavebního zákona 
návrh změny územního plánu a opisy uplatněných stanovisek, připomínek a námitek k návrhu 
změny územního plánu. Sousední obce neuplatnily připomínky k návrhu změny územního 
plánu. Dle předložených podkladů byla Změna č. 2 Územního plánu Stéblová na základě 
usnesení Zastupitelstva obce Stéblová č. 6-05/2020 rozdělena na Změnu č. 2a) a Změnu č. 2b). 
Změna č. 2a), která je předmětem posuzování řeší změnu koeficientů zastavění pro jednotlivé 
druhy ploch a vymezení zastavitelné plochy ZM2/Z1. 
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Změna územního plánu není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky 
(PÚR ČR), ve znění aktualizace č. 5, která je závazná od 11. 9. 2020 pro pořizování a 
vydávání územních plánů. Změna územního plánu respektuje republikové priority územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kapitole 2 PÚR ČR 
a podmínky a úkoly pro územní plánování stanovené ve čl. 38, 39 a 43 PÚR ČR pro 
rozvojovou oblast republikového významu OB4. Pro řešené území nevyplývají z PÚR ČR 
požadavky na vymezení koridorů a ploch dopravní či technické infrastruktury, které by svým 
významem přesahovaly území jednoho kraje. 

Změna územního plánu není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Pardubického 
kraje (ZÚR Pk), ve znění aktualizace č. 3, která je závazná od 12. 9. 2019 pro pořizování a 
vydávání územních plánů. Předložený návrh změny územního plánu svým návrhem koncepce 
a způsobem využití ploch respektuje: 

- Priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které 
jsou stanovené v kap. 1 ZÚR Pk. 

- Zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly pro územní plánování, 
které jsou stanovené pro rozvojovou oblast republikového významu OB4 v čl. 12 a v čl. 
13 ZÚR Pk. 

- Zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích s přírodními, 
kulturními a civilizačními hodnotami regionálního významu, které jsou stanovené v kap. 
5 ZÚR Pk. 

- Zásady pro zachování a dosažení cílových kvalit krajin stanovených v kap. 6 
ZÚR Pk. 

- Koridor nadmístního významu pro umístění veřejně prospěšné stavby D102 - 
zdvojkolejnění železniční trati č. 031 Pardubice – Hradec Králové. 

- Nadregionální biocentrum územního systému ekologické stability NRBC 8 při 
respektování čl. 110, čl. 112 a čl. 113 ZÚR Pk. 

 

Z hlediska širších vztahů je návrh územního plánu koordinován s územně plánovacími 
dokumentacemi sousedních obcí. 

Předložený návrh změny územního plánu nevymezuje záležitosti nadmístního významu 
dle § 43 odst. 1 stavebního zákona, které by nebyly řešeny v ZÚR Pk. 

 
Mgr. Miroslav Janovský 
vedoucí odboru rozvoje 
v z. Mgr. Pavel Kotyz 
vedoucí oddělení územního plánování 

 
 
 
 

 
2. SOULAD NÁVRHU ÚP S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 
 

Soulad s Politikou ČR ve znění Aktualizace č. 1, č.2, č.3 a č.5.  

Z PÚR ČR ve znění Aktualizace č.1, č.2, č.3 a č.5 (ze dne 11.9.2020) jsou 
respektovány zejména zásady stanovené v následujících bodech:         

Dle Aktualizace č.1, č.2, č.3 a č.5 PÚR ČR náleží řešené území do rozvojové oblasti 
OB4 – Rozvojová oblast Hradec Králové - Pardubice . 



Změna č. 2a) ÚP Stéblová                                                                                       Datum: 07/2021 
 

                                                                           13 
 

  
Návrh změny č.2a) ÚP Stéblová je v souladu s republikovými prioritami územního 

plánování pro zajištění udržitelného rozvoje v území uvedenými v Aktualizace č.1, č.2, č.3 a 
č.5 PÚR ČR , zejména čl. 14, 14a, 16, 17, 18, 19, 20, 20a, 22, 23, 25 a dále je v souladu 
s úkoly územního plánování stanovenými v čl. 80, 97 a 100 

 
- Chráněny a rozvíjeny jsou přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachována je urbanistická 
struktura území, struktura osídlení. 

  
- Dbáno je na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, 

především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 
 
- Při stanovování způsobu využití území v ÚP je dána přednost komplexním řešením 

před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují 
stav i hodnoty území.  

 
- Vytvořeny jsou v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn 

lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí. V rámci ÚP jsou 
vytvořeny podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy 
krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.  

 
- Podporován je polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářeny jsou předpoklady pro 

posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšena je jejich 
konkurenceschopnost.  

 
- Vytvořeny jsou předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. 

brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Jedná se zejména o 
případné nové využití opuštěných hospodářských budov, areálů apod.)pro bydlení.  Zajištěna 
je ochrana nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné 
zeleně, včetně minimalizace její fragmentace.  

 
- Zajištěny jsou územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně 

žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V 
rámci územního plánu je omezeno nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti 
a prostupnosti krajiny. 

 

- Vytvořeny jsou podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy 
cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a 
rozvoji hodnot území. Podporováno je propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního 
ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. 
pěší, cyklo, lyžařská, hipo). – vymezeny jsou cyklotrasy. 

 
- dle čl. 23 jsou vytvořeny předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 

dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Plochy pro novou 
obytnou zástavbu jsou vymezeny tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených 
koridorů pro silnici I/37 a železniční traťč.031. 

 
- dle čl. 25 jsou vytvořeny podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před 

potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s 
cílem minimalizovat rozsah případných škod. V zastavěném území a zastavitelných plochách 
budou vytvářeny podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje 
vody a s cílem zmírňování účinků povodní.  
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- v souladu s čl. 90 je zajištěna územní ochrana vymezených dopravních koridorů a 
ploch pro koridor ŽD2 Pardubice – Hradec Králové - vedení kapacitní dopravní cesty 
koridorem z důvodu vysoké intenzity osobní dopravy 

 
 

Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje nabyla účinnosti 
12.9.2020.  

 
V souladu s kap. 1Aktualizace č.3  ZÚR Pk změna přispívá: 

- k vytváření podmínek pro vyvážený rozvoj kraje, založený na zajištění příznivého 
životního prostředí, stabilním hospodářském vývoji a udržení sociální soudržnosti kraje - 
podpořeno v rámci stávajícího ÚP vymezením ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, 
rekreaci v území v blízkosti lesních a vodních ploch vhodných pro rekreaci, v blízkosti 
krajského města v návaznosti na kvalitní prostředí 

- zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko – stabilizační 
funkce krajiny a na ochranu pozitivních znaků krajinného rázu – podpořeno respektováním 
prvků ÚSES, vymezením ploch zeleně. Z důvodu záměru těžby štěrkopísků v rámci 
nadregionálního biocentra 8 Bohdaneč a na lesních plochách, se zpracován vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí. 

- ochraně obyvatel před zdravotními riziky z narušené kvality prostředí, zejména ve 
vztahu k vysoké zátěži hlukem, škodlivými látkami v ovzduší a znečisťování povrchových vod 
využívaných ke koupání – podpořeno vymezením pásu izolační zeleně K1 mezi zástavbou a 
železnicí,  

- rozvoji aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace - podpořeno vymezením 
sportovních a rekreačních ploch s vazbou na vodní plochu Oplatil 

-uplatnění mimo-produkční funkce lesů s cílem umožnit intenzivnější rekreační a 
turistické využívání území 

- rozvíjení systému dopravní obsluhy a technické vybavenosti – podpořeno stabilizací 
čtyřpruhové silnice I/37 včetně MÚK Stéblová, modernizací trati Hradec Králové – Pardubice 
- Chrudim 

 
V souladu s čl. 12 a 13 ZÚR Pk změna č. 2a ÚP Stéblová umožňuje: 

- zlepšení vazby Pardubic na D11 směrem I/37 Opatovice n.L. stabilizací silnice I/37 
- rozvoj rekreační zóny Oplatil – vymezením sportovních a rekreačních lokalit podél vodní 
plochy 
- rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat do ploch s vazbou na železnice a silnice nadřazené 
sítě – vymezení ploch dle platného ÚP 
- respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot v území – respektování prvků 
ÚSES, hodnot v území 
- respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí prvků ÚSES – NC 
Bohdaneč, NK K74 jsou vymezeny v rámci ÚP 
- v územních plánech ověřit možnosti využití ploch souvisejících s těžbou štěrkopísků pro 
rekreaci – v rámci změny č.2a) je toto řešeno 

 
V souladu s čl. 110, 112 a 113  ZÚR Pk je vymezeno a upřesněno nadregionální 

biocentrum NC 8 Bohdaneč a nadregionální biokoridor K 74. 
 
V souladu s kap. 5 ZÚR Pk změna č. 2 ÚP Stéblová chrání přírodní hodnoty území 

kraje - plochy pro těžbu nerostných surovin, skladebné části ÚSES, významné krajinné prvky, 
civilizační hodnoty území kraje – nadmístní komunikační síť silnici I/37, železniční trať 
celostátních drah č. 031. 
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V souladu s kap. 7 ZÚR Pk jsou respektovány zásady pro plánování změn v území 

lesozemědělském a rybničním, kam řešené území spadá: 

- eliminovat riziko ohrožení kvality vod, 

- chránit mokřadní a luční ekosystémy, 

- chránit a rozvíjet rozptýlenou zeleň v krajině, zejména doprovodnou zeleň rybníků, 

- zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytně nutné 
míře při zohlednění krajinných hodnot území,  

- zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech výstavby 
technické a dopravní infrastruktury. 

 
V souladu se ZÚR Pk jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná 

opatření: 
- D102 (VD 1) - zdvoukolejnění železniční trati č. 031 Pardubice – Hradec Králové 

(jedná se pouze o upřesnění koridoru pro VPS a zrušení předkupního práva) 
- U04 (VU 1) - vymezení K 74 Bohdaneč – Uhersko, k.ú. Stéblová 
 
 
 
 
 

3. SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA 
S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH 
HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

 

Návrh Změny č.2a) územního plánu je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního 
plánování tak, jak jsou vymezeny v ustanovení § 18 a 19 zákona č.183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.  

Územní plán vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Navrženo 
je účelné využití a prostorové uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. 

Územní plán chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického a architektonického a archeologického dědictví. 

Krajina je chráněna jako podstatná složka prostředí života obyvatel. 

Navržena je koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na 
hodnoty a podmínky území, navrženo je prostorové uspořádání území, stanoveny jsou 
podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb 
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území. 

Vytvořeny jsou podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof, 
stanoveny jsou podmínky pro obnovu a rozvoj sídelního struktury a pro kvalitní bydlení. 

Vymezeny jsou plochy potřebné pro uspokojení potřeb rostoucího počtu obyvatel, dále 
jsou vymezeny přiměřené plochy pro občanskou vybavenost, výrobu a skladování. 
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4. SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 
PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ 

 

Změna č.2a) Územního plánu Stéblová je zpracována dle zák. č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, jeho prováděcí vyhláškou č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších 
předpisů, a způsobu evidence územně plánovací činnosti a prováděcí vyhlášky č. 501/2006 
Sb., o obecných  požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           

5. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE 
ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

 
V rámci procesu vyhodnocování veřejného projednání, nebyl řešen žádný rozpor. 

 
VYHODNOCENÍ  VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ  ZMĚNY Č. 2a) ÚP STÉBLOVÁ - Dotčené orgány 

 
P. 
č. 

Dotčený orgán (DO)                                                                                          Požadavek  Vyhodnocení stanoviska 

1. ČR – Státní 
energetická inspekce  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek.  

2. Hasičský záchranný 
sbor Pardubického 
kraje, Teplého 1526, 
Pardubice, 530 02 
Č.j.: HSPA-55-
14/2019 ze dne 16. 
09. 2014 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje v souladu s 
ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložený návrh 
Změny č. 2 územního plánu Stéblová, a k výše uvedené 
dokumentaci vydává 

souhlasné stanovisko. 
Z posouzení předložené územně plánovací dokumentace v 
rozsahu ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě 
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS 
Pardubického kraje k závěru, že návrh Změny č. 2 územního 
plánu Stéblová splňuje požadavky civilní ochrany. 
 
Odůvodnění: 
HZS Pardubického kraje vycházel při vydání stanoviska z 
těchto podkladů: 
- Zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, který v § 12, odstavci 2, písmenu i) opravňuje 

Stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné. 
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hasičský záchranný sbor k uplatňování stanovisek k územním 
plánům a regulačním plánům. 
- Vyhláška 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva, která v § 20 opravňuje hasičský 
záchranný sbor uplatňovat požadavky civilní ochrany. Návrh 
změny č. 2 územního plánu splňuje požadavky vyplývající z 
výše uvedené vyhlášky. 
nprap. Tomáš Jirout 
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva 
a krizového řízení 

3. Krajská hygienická 
stanice Pardubického 
kraje se sídlem 
v Pardubicích, Mezi 
Mosty 1793 
Pardubice, 530 02 
Č.j.: KHSPA 
13439/2019/HOK-
Pce ze dne 18. 07. 
2019 
 

Na základě podání oznámení Magistrátu města Pardubic, 
Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování, 
Štrossova 44, 530 21 Pardubice, doručeného dne 16. 7. 2019, 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v 
Pardubicích, (dále jen „KHS“), jako místně a věcně příslušný 
dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) a j) ve 
spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
posoudila předložený „návrh Změny č. 2 Územního plánu 
Stéblová“ k veřejnému projednání. 
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu Změny č. 2 
Územního plánu k veřejnému projednání s požadavky předpisů 
v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 
55b odst. 2 stavebního zákona toto stanovisko: 
S „návrhem Změny č. 2 Územního plánu Stéblová“ 

s o u h l a s í . 
V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 stavebního zákona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Změna č. 2a) ÚP Stéblová                                                                                       Datum: 07/2021 
 

                                                                           19 
 

váže KHS souhlas na splnění stanovených podmínek: 
1. KHS požaduje v další fází řízení (územní řízení, jehož 
součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, 
stavební řízení apod.) doložit nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z plochy ZM2/Z2 - OS (občanské 
vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení), a to na té 
hranici nejbližší stávající plochy pro bydlení (BV), se 
kterou je v těsném kontaktu. 
2. KHS požaduje v další fází řízení (územní řízení, jehož 
součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, 
stavební řízení apod.) doložit nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z plochy ZM2/K1 - NT (plocha 
těžby nerostů), a to na hranicích nejbližších stávajících a 
navržených ploch pro bydlení. 
Odůvodnění 
Dne 16. 7. 2019 bylo na KHS doručeno oznámení Magistrátu 
města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení 
územního plánování, Štrossova 44, 530 21 Pardubice (č.j. 
MmP 73665/2019 ze dne 12. 7. 2019) ve věci „zahájení řízení 
o Změně č. 2 Územního plánu Stéblová (dále jen „ÚP 
Stéblová“) - veřejné projednání návrhu Změny č. 2 ÚP 
Stéblová.“ Změna č. 2 je pořizována zkráceným postupem. 
Navržené zastavitelné plochy a plochy přestavby 
vymezené Změnou č. 2: 
ZM2/Z1 - jedná se o zastavitelnou plochu s navrženým 
funkčním vymezením VD (výroba a skladování - drobná a 
řemeslná výroba), která se nachází na východním okraji obce 
Stéblová, uvnitř mimoúrovňového křížení silnice č. I/37. Plocha 
je určena pro vybudování stanice LPG. 
ZM2/Z2 - jedná se o zastavitelnou plochu s navrženým 
funkčním vymezením OS (občanské vybavení - tělovýchovná a 

 

Požadavek dotčeného orgánu pro plochu 
ZM2/Z2 - OS je řešen ve Změně č.2/b), která 
předmětnou plochu řeší.  

 

 

 

Požadavek dotčeného orgánu pro plochu 
ZM2/K1 - NT je řešen ve Změně č.2/b), která 
předmětnou plochu řeší.  
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sportovní zařízení, dále jen „OS“), která se nachází na 
západním okraji řešeného území v areálu těžebního prostoru, v 
návaznosti na ostrov uvnitř vodních ploch těžby štěrkopísku. 
Navržená plocha přímo sousedí se stávající plochou pro 
bydlení. KHS požaduje v další fází řízení (územní řízení, 
jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování 
pozemků, stavební řízení apod.) doložit nepřekročení 
platných hygienických limitů hluku z plochy ZM2/Z2 - OS, a 
to na té hranici nejbližší stávající plochy pro bydlení (BV), 
se kterou je v těsném kontaktu. 
ZM2/Z3 - jedná se o zastavitelnou plochu s navrženým 
funkčním vymezením RX (rekreace se specifickým využitím, 
dále jen „RX“), která se nachází na západním okraji řešeného 
území v návaznosti na stávající vodní plochu těžby 
štěrkopísku. V blízkosti plochy prochází stávající silnice č. 
II/333. V regulativu pro funkci RX je uvedeno: „zahrnují 
zejména pozemky staveb pro rekreaci, stavby občanského 
vybavení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací a stavby 
pro sport.“ 
ZM2/Z4 - jedná se o zastavitelnou plochu s navrženým 
funkčním vymezením RX, která se nachází na západním okraji 
řešeného území v návaznosti na stávající vodní plochu těžby 
štěrkopísku. 
ZM2/P1 - jedná se o plochu přestavby s navrženým funkčním 
vymezením OS, která se nachází na západním okraji řešeného 
území v areálu těžebního prostoru na ostrově uvnitř vodních 
ploch těžby štěrkopísku. 
ZM2/K1 - jedná se o plochu změny v krajině s navrženou 
funkcí NT (plocha těžby nerostů), která je vymezena v 
severovýchodní části k.ú. Stéblová. V ploše bude prováděna 
těžba. KHS požaduje v další fází řízení (územní řízení, jehož 
součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, 
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stavební řízení apod.) doložit nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z plochy ZM2/K1 - NT (plocha 
těžby nerostů), a to na hranicích nejbližších stávajících a 
navržených ploch pro bydlení. 
Ing. Bronislava Pozděnová 
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální 

4. Státní veterinární 
správa  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek.  

5. Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor dopravy a 
silničního 
hospodářství, 
oddělení silničního 
hospodářství a 
dopravní obslužnosti, 
č.j. KrÚ 61409/2019 
ze dne 16.8.2019 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního 
hospodářství, oddělení silničního hospodářství a dopravní 
obslužnosti podle § 40, odst. 3 písmena f, zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
k návrhu změny č. 2 územního plánu Stéblová vydává 
stanovisko podle §4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 
platném znění, (dále jen „stavební zákon"), obdobně podle § 
149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Řešeným územím prochází silnice II/333, III/3239, III/0373 a 
III/0376, dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích se jedná o veřejně prospěšné stavby. 
Z hlediska řešení silnic II. a III. třídy nemáme připomínek či 
námitek při dodržení obecně závazných předpisů. 
Bude respektována trasa a ochranná pásma silnic II. a III. třídy 
dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 
Z důvodu budoucí výstavby požadujeme silniční pozemek silnic 
ve vlastnictví Pardubického kraje nezahrnovat do území 
ekologické stability. 
Požadujeme dodržet Zásady územního rozvoje Pardubického 
kraje, v platném znění. 
Podle místních podmínek je třeba vytvářet předpoklady pro 
zkvalitnění dopravní infrastruktury, vytvářet podmínky pro 

Dotčený orgán nemá konkrétní připomínky. 
Všechny uvedené požadavky vycházejí 
z obecně závazných předpisů, které 
dokumentace respektuje. 
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zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a 
bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před 
hlukem a emisemi, odstraňovat bodové závady, snižovat 
hlučnost, prašnost, eliminovat škodlivé vlivy z dopravy, zajistit 
odvod srážkových vod, zajistit dostatečně únosnou konstrukci. 
Nově vymezené plochy změnou č. 2 územního plánu musí být 
posuzovány s ohledem na to, jaké vyvolají nároky na změny 
veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. V případě 
vzniku nových ploch a potřeby jejich napojení na dopravní síť, 
musí být zajištěna přístupová komunikace v odpovídající 
kvalitě, kapacitě dle platných ČSN. 
V další fázi projektování musí být obytná zástavba navrhována 
tak, aby byly eliminovány škodlivé vlivy z dopravy (hluk, 
znečištění ovzduší atd.). 
Případný návrh silnic musí být v souladu s příslušnými platnými 
ČSN. Nově vzniklé křižovatky se silnicemi musí být řešeny v 
souladu s platnými normami, především ČSN 73 6102. Je 
nutné především zabezpečit řádný rozhled vč. odstranění 
překážek, respektovat rozhledové trojúhelníky, minimalizovat 
počet komunikačních připojení na silnice II. a III. třídy. Nová 
připojení silnic II. a III. třídy projednat v samostatném jednání, 
za účasti majetkových správců a Policie ČR. Nutno dodržet 
platné ČSN. 
Stanovisko z hlediska řešení silnic I. třídy uplatňuje k územně 
plánovací dokumentaci Ministerstvo dopravy. 

Odůvodnění 
Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH obdržel dne 15.7.2019 
oznámení o zahájení řízení o Změně č. 2 Územního plánu 
Stéblová. 
Územní plán obce řeší celé správní území obce Stéblová 
zahrnující katastrální území Stéblová. Obec má velmi dobré 
dopravní spojení a těsnou vazbu na Pardubice a Hradec 
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Králové. Územím prochází silnice II/333, III/3239, III/0373, 
III/0376h a III/0376. Bude respektována trasa a ochranné 
pásmo silnic II. a III. třídy dle zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích. Změna č. 2 vymezuje nové 
zastavitelné plochy pro rekreaci (ZM2/Z3 a ZM2/Z4), výrobu a 
skladování (ZM2/Z1), občanskou vybavenost (ZM2/Z2), dále 
plochy přestavby pro občanské vybavení (ZM2/P1) a plochy 
změn v krajině (ZM2/K1) určené pro těžbu nerostných surovin. 
Změnou je navrhována plocha výroby, která je určena pro 
vybudování stanice LPG. V oblasti dopravní infrastruktury 
nejsou žádné změny. Plocha ZM2/Z1 bude napojena ze sjezdu 
ze silnice I/37. Plocha ZM2/Z2 a ZM2/Z3 ze sjezdu ze silnice 
II/333. V současné době se již plocha ZM2/Z3 využívá pro 
rekreaci jako pláže podél vodní plochy. Plocha ZM2/Z2 je 
vymezena v rámci původně navržené územní rezervy R1 pro 
občanskou vybavenost - tělovýchovná a sportovní zařízení, 
stávající stav je plocha těžby nerostů - zastavitelná. Těžba 
nerostů se již ukončuje. V rámci změny č. 2 ÚP Stéblová je 
řešena plocha budoucí těžby v rámci ložiska Stéblová 5a, čl. 
3135501, v ploše CHLÚ Stéblová VII. - Týnišť. Je třeba 
eliminovat negativní dopad z těžební činnosti na stávající 
silnice II. a III. třídy. 
Vedení silnic II. a III. třídy je změnou č. 2 respektováno. 
Koncepce dopravy není změnou č. 2 měněna. Dopravní 
infrastruktura zůstává beze změny. 
V následujícím stupni řízení, v dalším stupni projektování 
dopravní infrastruktury je třeba dodržet platné předpisy a 
zákony. 
Dle § 54 odst. 2 stavebního zákona, územní plán musí být v 
souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 
Požadujeme dodržet Zásady územního rozvoje Pardubického 
kraje, v platném znění. 
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Dotčený orgán při vydání stanoviska vycházel ze zákona o 
pozemních komunikacích, stavebního zákona, z Návrhu změny 
č. 2 územního plánu Stéblová, z Mapového portálu ŘSD ČR 
(www.suspk.cz/silnicni-sit) a Zásad pro územní rozvoj 
Pardubického kraje. 
Dotčený orgán neshledal rozpor mezi změnou územního plánu 
a jím chráněnými zájmy. 
Ing. Ladislav Umbraun 
vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství 
v zastoupení Ing. Mojmír Myšák 
vedoucí oddělení silničního 
hospodářství a dopravní obslužnosti 

6. Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor životního 
prostředí a 
zemědělství, 
Komenského 
náměstí 125, 
Pardubice, 532 
11,č.j. KrÚ 
54444/2019/OŽPZ ze 
dne 14.08.2019 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard Pinkas) 
Podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. w) zákona č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů v 
platném znění a souvisejících předpisů neuplatňuje orgán 
ochrany ovzduší Krajského úřadu Pardubického kraje k 
dokumentaci pro veřejné projednání návrhu změny č. 2 
územního plánu obce Stéblová žádné další požadavky nad 
rámec vyplývající ze Zásad územního rozvoje Pardubického 
kraje a územně analytických podkladů. 
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. Tomáš Sigl) 
Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, do působnosti 
Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody 
(OOP), tj. územní systém ekologické stability (regionální a 
nadregionální úroveň), zvláště chráněná území (přírodní 
rezervace a přírodní památky), evropsky významné lokality, 
ptačí oblasti a přírodní parky, jsou k předloženému návrhu 
změny č. 2 územního plánu Stéblová (pro veřejné projednání) 
následující připomínky. 

Orgán ochrany ovzduší 
Dotčený orgán neuplatňuje požadavky. 
 
 
 
 
 
 
 
Orgán ochrany přírody 
Požadavek dotčeného orgánu pro plochu 
ZM2/K1 - NT je řešen ve Změně č.2/b), která 
předmětnou plochu řeší.  
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Záměr je situován do nadregionálního biocentra Bohdaneč. 
Záměr není umístěn do žádného zvláště chráněného území 
(část třetí zákona o ochraně přírody) ani do žádné lokality 
soustavy Natura 2000 (část čtvrtá zákona o ochraně přírody). 
Záměrem dotčené území je prokazatelným stanovištěm zvláště 
chráněných druhů (viz předložené biologické posouzení, 
Nálezová databáze ochrany přírody i interní databáze OOP). 
Vliv záměru na nadregionální biocentrum Bohdaneč byl 
posuzován v rámci studie zpracované společností GeoVision s. 
r. o. Dle této studie úbytek terestrických stanovišť v rámci 
biocentra Bohdaneč, který by byl dán převedením lesa na 
vodní plochu, závažně neohrožuje minimální plochu biocentra 
nadregionálního významu. Aktuálně se v předmětném území 
dle této studie nacházejí pouze lesní biotopy se sníženou 
zachovalostí a reprezentativností a plochy s výsadbami 
nepůvodních dřevin. I po případné realizaci záměru bude 
plocha biocentra více než 1000 ha, což je minimální plocha 
stanovená platnou metodikou MŽP pro lesní biocentra 
nadregionálního významu. 
Dotčena má být však i ta část lesních porostů, která je z 
pohledu ochrany přírody velmi cenná, tj. staré porosty 
listnatých lesů (viz schéma s vyznačením plochy těchto 
porostů s hranicí plochy K1), které vykazují známky kontinuity 
lesních porostů. Konkrétně se jedná především o porostní 
skupiny dle platného LHP 113B13, 113C14 a 113D14. 
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Právě tyto porosty vykazují nejvyšší míru ekologické stability a 
jsou taktéž typickým stanovištěm zvláště chráněných druhů. 
OOP považuje z uvedených důvodů za vhodné upravit rozsah 
plochy ZM2/K1 tak, aby tyto porosty byly z uvedené plochy 
vyňaty. 
Nebude-li možné uvedenou podmínku akceptovat, potom 
krajský úřad považuje za nezbytné doplnit do podmínek 
případného využití „Ploch pro dobývání nerostů, přírodní 
lázeňské zdroje" (viz str. 8 ÚP) následující: „Povinnost 
respektovat podmínky uvedené ve Vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí a v případě konkrétních záměrů i povinnost 
respektovat závěry hodnocení těchto jednotlivých záměrů v 
rámci procesu posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA)“ 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel 
RNDr. Milan Boukal, Ph.D.) 
Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně 
příslušný orgán státní správy ochrany zemědělského půdního 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orgán ochrany zemědělského půdního 
fondu 
Dotčený orgán vydal souhlas s vyhodnocením 
důsledků navrhovaného řešení na OZPF ve 
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fondu (dále jen OZPF) dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 
Sb., o OZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon"), 
posoudil předloženou žádost a dle ustanovení § 5 odst. 2 
zákona vydává 

SOUHLAS 
k uvedené věci ”ÚP Stéblová, změna č. 2, návrh", s 
vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na OZPF ve 
smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. 
Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 
2,2580 ha, z toho: 
 Lokalita: ZM2/Z3 - rozloha 2,0910 ha. Využití je možné pro 

rekreaci se specifickým využitím. 
 Lokalita: ZM2/Z2 - rozloha 0,0900 ha. Využití je možné pro 

tělovýchovná a sportovní zařízení. 
 Lokalita: ZM2/K1 - rozloha 0,0770 ha. Využití je možné pro 

těžbu nerostů. 
ODŮVODNĚNÍ 

Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 41/2015 Sb., kterým se 
mění zákon č. 334/1992 Sb., 
OZPF, ve znění pozdějších předpisů. Pořizovatel územně 
plánovací dokumentace je dle § 5 odst. 1 zákona povinen řídit 
se zásadami plošné ochrany zemědělského půdního fondu, 
které jsou uvedeny v § 4 zákona. Dle § 4 odst. 3 zákona lze 
(cit.): „Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze 
v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad 
veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu." V 
případě, že jsou některé takové plochy přejímány z platné 
územně plánovací dokumentace a zároveň je zachováno 
jejich funkční využití, využívá orgán OZPF § 4 odst. 4 zákona. 
Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona se 
nevztahují ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění, a neřeší se jím žádné majetkoprávní ani 

smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb., 
který je pro předmětné lokality uplatněn ve 
Změně č. 2b). 
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uživatelské vztahy k pozemkům. 
Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana Klapková) 
Stanovisko orgánu státní správy lesů bude vydáno samostatně. 
Ing. Martin Vlasák 
vedoucí odboru 
v zastoupení Ing. Jana Hroudová 

Orgán státní správy lesů 
Bereme na vědomí. 

7. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
dopravy 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek  

8. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
správních agend, 
Pernštýnské náměstí 
1, Pardubice, 530 21 
Č.j.: MmP 
75328/2019 ze dne 
20. 08. 2019 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek 
památkové péče, jako příslušný orgán státní památkové péče, 
podle ust. § 29 odst. 2 písm. c) zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
dotčený orgán), k oznámení Magistrátu města Pardubic, 
odboru hlavního architekta, oddělení územního plánování, čj. 
MmP 73665/2019 ze dne 12. 7. 2019, o veřejném projednání 
zahájeného řízení o návrhu 2. změny územního plánu města 
Stéblová, sděluje ve smyslu ust. § 55b odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
stavební zákon), toto 

stanovisko: 
Dotčený orgán vydal k návrhu zadání změny č.2 územního 
plánu obce Stéblová kladné stanovisko pod č.j. MmP 
36213/2015 ze dne 1. 7. 2015. 
Návrh změny č. 2 územního plánu Stéblová řeší plochu Z1, 
která je určena pro výrobu a skladování - drobná a řemeslná 
výroba (VD) - vybudování stanice LPG, plochu Z2, která je 
určena pro občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní 
zařízení (OS), na níž navazuje plocha P1, která je určena pro 

Dotčený orgán neuplatňuje požadavky. 
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občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS), 
plocha Z3, která je určena pro rekreaci se specifickým využitím 
(RX), plocha Z4, která je určena pro rekreaci se specifickým 
využitím (RX) a plocha K1 - plocha těžby nerostů - 
nezastavitelná (NT). Návrh změny č. 2 územního plánu 
Stéblová dále vymezil skutečné hranice zastavěného území k 
30.10. 2018. 
Na řešeném území se nachází se nemovitá kulturní památka, 
Opatovický kanál, tvořící v severozápadní části katastru hranici 
s kat. území Dolany u Pardubic, která není návrhy změny č. 2 
územního plánu dotčena. Jiné nemovité kulturní památky 
evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České 
republiky se zde nenacházejí, ani zde nejsou vyhlášena 
památková území či ochranná pásma podle ust. § 5, 6 a 17 
zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (ochranné pásmo, rezervace, zóna).  
Současně dotčený orgán uvádí, že ve smyslu zákona č. 
122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o 
změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů není v 
řešeném území evidován žádný válečný hrob. 
Dotčený orgán konstatuje, že se v řešeném území můžou 
nacházet drobné stavby sakrálního charakteru (křížky, 
kapličky, Boží muka apod.), popřípadě kamenné mostky, 
opěrné zídky atd. Tyto stavby nesmí být záměry nijak 
poškozeny. 
Dále dotčený orgán upozorňuje, že v daném území lze 
předpokládat možnost v zemi dochovaných archeologických 
nálezů či situací. Zemní práce související s plánovanými 
záměry by mohly archeologické nálezy a situace znehodnotit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oznamovací povinnost stavebníka je v textové 
části územního plánu uvedena.  
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Proto již na počátku přípravy stavby je povinností stavebníka 
dodržet oznamovací povinnost své plánované stavební činnosti 
(i těžební), dle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona, a zaslat 
„Oznámení stavebního nebo jiného záměru" (formulář: 
http://www.arup.cas.cz/?o=8097) na adresu: Archeologického 
ústavu AV ČR (Praha nebo Brno), či elektronicky na adresu: 
oznameni@arup.cas.cz. Dotčený orgán upozorňuje, že v 
případě jakéhokoliv zjištění nálezu archeologické povahy, který 
nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, je 
nálezce (či osoba zodpovědná za činnost, při níž došlo k 
archeologickému nálezu) povinen neprodleně oznámit jakékoliv 
náhodné porušení archeologických situací, stejně jako zjištění 
nálezu movité povahy (keramické zlomky, kov, kost, kamenný 
či dřevěný artefakt apod.), Národnímu památkovému ústavu v 
Pardubicích, nejbližšímu muzeu, případně Archeologickému 
ústavu AV ČR. Terénní situace i movité nálezy budou 
ponechány v místě bez dalších zásahů až do ohledání a 
provedení dokumentace odborným pracovníkem, nejméně 
však po dobu 5 pracovních dní po učiněném oznámení. 
Následně je nutné uzavřít dohodu o záchranném 
archeologickém výzkumu s oprávněnou osobou. O vybraném 
zhotoviteli bude archeologické oddělení NPÚ Pardubice včas 
informováno. 
Z hlediska ochrany zájmů státní památkové péče nemáme k 
návrhu změny č. 2 územního plánu obce Stéblová žádné další 
požadavky. 
Zdeněk Tobiáš referent 
památkové péče 

 
 
 
 
 
 
 
 

9. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
životního prostředí, 
Štrossova 44, 

Oddělení odpadů a ovzduší: 
Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č. 
185/2001 So., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů nemáme k předloženému návrhu změny č. 2 ÚP 

Oddělení odpadů a ovzduší: 
Dotčený orgán nemá připomínky. 
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Pardubice, 530 21 
Č.j.: 
OŽP/75144/2019/Ves 
ze dne 30. 07. 2019 

Stéblová připomínek. 
Ing. Radmila Frýdová 
Oddělení ochrany přírody: 
Z hlediska zákona č, 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění nemáme námitek k předloženému návrhu 
změny č. 2 ÚP Stéblová. 
Z hlediska zák.č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského 
půdního tonou je kompetentní Krajský úřad Pardubického kraje 
OŽPZ. 
Ing. Petr Veselovský 
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme k návrhu 
zásadní připomínky. 
Ing. František Meduna 
Oddělení vodního hospodářství: 
Z vodohospodářského hlediska požadujeme respektovat 
aktualizovaný PRVK Pardubického kraje. Rovněž požadujeme 
při zastavování území zejména respektovat ust.§ 5 zák.č. 
254/01 Sb. - o vodách ve znění novely. Upozorňujeme na 
existenci jímacího území pro skupinový vodovod Hradecko 
pardubické aglomerace. 
Otto Sigmund 
Ing. Miroslav Míča 
vedoucí OŽP 

 
Oddělení ochrany přírody: 
Dotčený orgán nemá připomínky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oddělení vodního hospodářství: 
Aktualizovaný PRVK Pardubického kraje a 
zákon č. 254/01 Sb. - o vodách územní plán 
respektuje.  Jímací území pro skupinový 
vodovod Hradecko pardubické aglomerace se 
týká ploch, které jsou řešeny ve Změně č. 2b); 
tato problematika je řešena ve Změně č. 2b).   
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10. Ministerstvo dopravy 
ČR, odbor dopravní 
politiky, 
mezinárodních 
vztahů a životního 
prostředí, nábřeží L. 
svobody 12/22, 
Praha 1,  
110 15 
Zn. 586/2019-910-
UPR/2 ze dne 06. 09. 
2019 

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o 
zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ústředním 
orgánem a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy 
a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování. § 22 
citovaného zákona dále stanovuje, že ministerstva 
zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví. 

Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40 odst. 2 
písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 
266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, podle 
§ 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním 
letectví, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 4 zákona č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 
k návrhu změny č. 2 územního plánu Stéblová vydává 
stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 
platném znění, (dále jen „stavební zákon“), obdobně podle § 
149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů: 
Z hlediska letecké a vodní dopravy souhlasíme s 
projednávaným návrhem změny č. 2 územního plánu Stéblová 
a požadavky neuplatňujeme, jelikož nejsou dotčeny námi 
sledované zájmy. 
Z hlediska drážní dopravy souhlasíme s projednávaným 
návrhem změny č. 2 územního plánu Stéblová a požadavky 
neuplatňujeme, jelikož naše zájmy jsou respektovány. 
Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi 
sledovaných dálnic a silnic I. třídy souhlasíme s 
projednávaným návrhem změny č. 2 územního plánu Stéblová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektant doplnil do textové části Změny č.2a) 
pro plochu ZM2/Z1 podmínku: 
- dopravní připojení plochy na silnici I/37 
(včetně větví křižovatky k ní náležejících) bude 
výhradně prostřednictvím místní komunikace 
III/0376, nikoliv novým přímým připojením na 
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za následující podmínky: 
- plochu ZM2/Z1 s funkčním využití „výroba a skladování - 
drobná a řemeslná výroba“ požadujeme připojit na silnici I/37 
výhradně prostřednictvím místní komunikace III/0376, nikoliv 
novým přímým připojením na silnici I/37.  

Odůvodnění: 
Ad Doprava na pozemních komunikacích, námi sledovaných 
dálnic a silnic I. třídy) 
V souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., kterou se provádí 
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), zejména § 20, a dle vyhlášky č. 104/1997 
Sb., zejména § 11 a 12, kterou se provádí zákon č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a z důvodu 
nezaměnitelného určení připojení plochy ZM2/Z1 k silnici I/37 
je ve výroku stanoviska uplatněna předmětná podmínka. 
Ing. Josef Kubovský 
ředitel 
Odbor infrastruktury a územního plánu 

silnici I/37.  
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Ministerstvo obrany 
ČR  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek  

12. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, 
Na Františku 32, 
Praha 1, 110 15 
zn.: MPO 
57109/2019 ze dne 
25. 07. 2019 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci 
ochrany a využívání nerostného bohatství, ve smyslu 
ustanovení § 15 odst. 2 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a 
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a podle ustanovení § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, vydáváme k návrhu Změny č. 2 
územního plánu Stéblová následující stanovisko: 
S návrhem Změny č. 2 ÚP Stéblová souhlasíme za 
předpokladu souladu přípustných činností na plochách 
ZM2/P1, ZM2/Z2 a ZM2/Z3 s povolenou hornickou činností v 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požadavek bude zapracován do Změny č.2/b), 
která řeší plochy ZM2/P1, ZM2/Z2 a ZM2/Z3.  
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dobývacích prostorech. 
ODŮVODNĚNÍ 
Větší severní část katastru obce pokrývají netěžené dobývací 
prostory č. 70483 Stéblová, č. 70686 Stéblová II, č. 70956 
Stéblová III, č. 70966 Stéblová IV, č. 71001 Stéblová V a č. 
71057 Stéblová VI, chráněná ložisková území č. 13500000 
Stéblová VII - Týniště, č. 16430000 Stéblová II a č. 20970000 
Lázně Bohdaneč a výhradní ložiska štěrkopísků č. 31350001 
Stéblová 5a, č. 3135000 Stéblová 5, č. 3134901 Stéblová - 
Oplatil, č. 3134903 Stéblová 3, č. 3134902 Stéblová 2, č. 
3164300 Stéblová 2 - předpolí a č. 3209700 Lázně Bohdaneč. 
Změna č. 2 ÚP vymezuje ve výhradním ložisku Stéblová 2, 
netěženém dobývacím prostoru Stéblová II a v CHLÚ Stéblová 
II přestavbovou plochu pro tělovýchovná a sportovní zařízení 
ZM2/P1 a zastavitelnou plochu pro sport ZM2/Z2, přičemž 
plocha rekreace se specifickým využitím ZM2/Z3 zasahuje 
rovněž do netěženého dobývacího prostoru Stéblová, 
výhradního ložiska Stéblová - Oplatil a do CHLÚ Lázně 
Bohdaneč. S těmito záměry souhlasíme za předpokladu, že 
přípustné činnosti na těchto plochách budou v souladu s 
povolenou hornickou činností v dobývacích prostorech (po 
dohodě s obvodním báňským úřadem a s organizacemi 
EVANSVILLE s. r. o. a ŠARAVEC A RUČ s. r. o.), nicméně 
využití těchto ploch pro sport a rekreaci v rámci rekultivace již 
vytěžených dobývacích prostorů je v zásadě možné. V prostoru 
výhradního ložiska Stéblová 5a vymezuje Změna č. 2 ÚP 
rovněž nezastavitelnou plochu těžby nerostů ZM2/K1. Ke střetu 
této plochy s prvky územního systému ekologické stability 
uvádíme, že pokrytí vymezených biocenter a biokoridorů a 
ložisek nerostných surovin se vzájemně nevylučuje, protože 
skladebné části územního systému ekologické stability (ÚSES) 
nejsou překážkou využívání ložisek nerostů takovým 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problematika plochy ZM2/K1 je řešena ve 
Změně č.2b). 
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způsobem, který zajistí vzájemnou koexistenci těžby ložisek 
nerostů a funkce ÚSES při probíhající těžbě, nebo zajistí 
budoucí obnovu dočasně omezené funkce ÚSES. Plochy po 
těžbě nerostných surovin v území určeném pro vybudování 
ÚSES je nezbytné rekultivovat prioritně v souladu se zájmy 
ochrany přírody a krajiny. 
Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D.  
ředitel odboru hornictví 

13. Ministerstvo 
zdravotnictví České 
republiky, Palackého 
nám. 4, Praha 2, 128 
01,č.j. MZDR 
31498/2019-2/OZP-
ČIL-L ze dne 
16.09.2019  

Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídel 
(dále jen „Ministerstvo"), jako dotčený orgán podle ustanovení 
§ 37 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých 
zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních 
léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých 
souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „lázeňský zákon") , na základě oznámení č.j. 
MmP 73665/2019 ze dne 12. 7. 2019 o konání veřejného 
projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Stéblová dne 9. 
9. 2019, obsahujícího výzvu dotčeným orgánům k uplatnění 
stanoviska k návrhu projednávané změny územního plánu 
pořizované zkráceným postupem v souladu dle § 55a a § 55b 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), 
které zaslal Ministerstvu dne 15. 7. 2019 datovou schránkou 
Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, oddělení 
územního plánování, Štrossova 44, 530 21 Pardubice, vydává 
ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona toto stanovisko, 
kterým 

S O U H L A S I 
s návrhem 

Změny č. 2 Územního plánu Stéblová 
pro veřejné projednání, jehož dokumentace byla zveřejněna na 
webových stránkách Magistrátu města Pardubic a byla použita 

 
Stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné. 
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jako podklad pro vydání tohoto stanoviska. 
Odůvodnění 

Projednávaná změna územního plánu vymezuje nové 
zastavitelné plochy (případně plochy přestavby) občanského 
vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS), plochy pro 
rekreaci se specifickým využitím (RX) a plochu pro výrobu a 
skladování - drobná a řemeslná výroba (VD) určenou pro 
vybudování stanice LPG, které se nacházejí v ochranném 
pásmu přírodních léčivých zdrojů II. stupně lázeňského místa 
Lázně Bohdaneč. Změna dále vymezuje nezastavitelnou 
plochu změny v krajině ZM2/K1 jako plochu těžby nerostů - 
(NT), která do tohoto ochranného pásma zasahuje cca třetinou 
své rozlohy.  
Způsoby využití ploch navržených projednávanou změnou 
územního plánu nejsou v rozporu s podmínkami ochrany 
přírodních léčivých zdrojů vymezenými v návaznosti na místní 
geologické podmínky ve smyslu § 21 odst. 1 lázeňského 
zákona výměrem Ministerstva zdravotnictví č.j. LZ/3-2884-
1.4.60 ze dne 21. 4. 1960, kterým byla ochranná pásma 
přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Lázně Bohdaneč 
stanovena. 
Závěrem Ministerstvo upozorňuje na následující drobné 
formální nedostatky ve výkresové části projednávané změny 
územního plánu: 
V koordinačním výkresu není důsledně použito grafických 
značek pro zakreslení hranic ploch navržených Změnou č. 2, 
které jsou vyznačeny v legendě výkresu, a ochranné pásmo 
přírodních léčivých zdrojů zakreslené černou barvou by v 
legendě mělo být označeno jako ochranné pásmo II. stupně, 
analogicky se způsobem označení ochranného pásma I. 
stupně. 
Mgr. Zdeněk Třískala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektant doplnil: 
V koordinačním výkresu není důsledně použito 
grafických značek pro zakreslení hranic ploch 
navržených Změnou č. 2, které jsou vyznačeny 
v legendě výkresu, a ochranné pásmo 
přírodních léčivých zdrojů zakreslené černou 
barvou by v legendě mělo být označeno jako 
ochranné pásmo II. stupně, analogicky se 
způsobem označení ochranného pásma I. 
stupně. 
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vedoucí oddělení OZP-ČIL  
Český inspektorát lázní a zřídel 

14. Státní pozemkový 
úřad, Husinecká 
1024/11a, 130 00 
Praha 3, zn. SPU 
283498/2019 ze dne 
23.07.2019 

V zájmovém území předložených změn č. 2 ÚP se nenachází 
stavba vodního díla - hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) ve 
vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit Státního 
pozemkového úřadu (SPÚ) v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 
odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu 
a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Upozorňujeme, že na části území (týká se lokalit Z1, Z 2 a Z 
3b) se může nacházet podrobné odvodnění pozemků. Toto 
odvodnění je ve vlastnictví příslušných vlastníků pozemků. 
Toto vyjádření se vydává za odbor vodohospodářských staveb 
z titulu vlastníka technické infrastruktury (staveb k 
vodohospodářským melioracím). 
Ing. Tomáš Purkrábek 
vedoucí oddělení VHS Hradec Králové 
Státního pozemkového úřadu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Podrobné odvodnění pozemků je evidováno v 
Územně analytických podkladech (ÚAP), jako 
jev - A043 - Investice do půdy za účelem 
zlepšení půdní úrodnosti; jevy  ÚAP jsou 
podkladem pro vypracování územně plánovací 
dokumentace.  

15. Ministerstvo životního 
prostředí, Vršovická 
1442, Praha, 100 10 
Č.j.: 
MZP/2019/550/932-
Hd 
ZN/MZP/2019/550/6 
ze dne: 19. 07. 2019 

K návrhu změny č. 2 územního plánu obce Stéblová 
Ministerstvo životního prostředí podle ustanovení § 15 zákona 
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), v platném znění, uvádí, že ve svodném území obce 
Stéblová je evidováno: 
- výhradní ložisko štěrkopísků Stéblová - Oplatil, č. 3134901, a 
byl zde stanoven dobývací prostor Stéblová, č. 70483, který je 
ve smyslu ustanovení § 43 odst. 4 horního zákona nutno 
považovat za chráněné ložiskové území, 
- výhradní ložisko štěrkopísků Stéblová 3, č. 3134903, a byl 
zde stanoven dobývací prostor Stéblová III, č. 70956, který je 
ve smyslu ustanovení § 43 odst. 4 horního zákona nutno 
považovat za chráněné ložiskové území, 
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- výhradní ložisko štěrkopísků Stéblová 2, č. 3134902, a 
výhradní ložisko štěrkopísků Stéblová 2 - předpolí, č. 3164300, 
na kterých bylo stanoveno chráněné ložiskové území 
Stéblová II, č. 16430000, s dobývacími prostory Stéblová II, č. 
70686, Stéblová IV, č. 70966 a Stéblová VI, č. 71057, 
- výhradní ložisko štěrkopísků Stéblová 5a, č. 3135001 a 
výhradní ložisko štěrkopísků Stéblová 5, č. 3135000, na 
kterých bylo stanoveno chráněné ložiskové území Stéblová 
VII - Týniště, č. 13500000, s dobývacím prostorem Stéblová V, 
č. 71001, 
- výhradní ložisko štěrkopísků Lázně Bohdaneč, č. 3209700, 
na kterém bylo stanoveno chráněné ložiskové území Lázně 
Bohdaneč, č. 20970000. 
Podle ustanovení § 15 odst. 1 horního zákona k včasnému 
zabezpečení ochrany nerostného bohatství jsou orgány 
územního plánování a zpracovatelé územně plánovací 
dokumentace povinni při územně plánovací činnosti vycházet z 
podkladů o zjištěných a předpokládaných výhradních ložiskách 
poskytovaných jim ministerstvem životního prostředí; přitom 
postupují podle zvláštních předpisů a jsou povinni navrhovat 
řešení, které je z hlediska ochrany a využití nerostného 
bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů 
nejvýhodnější.  
Podle ustanovení § 19 odst. 1 horního zákona umísťování 
staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které 
nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný orgán podle 
zvláštních právních předpisů jen na základě závazného 
stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po 
projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne 
podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo 
zařízení. 
Ing. Libor Hejduk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problematika chráněného ložiskového území se 
týká ploch ZM2/P1, ZM2/Z2 a ZM2/Z3, které 
jsou řešeny ve Změně č. 2b). 
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ředitel odboru výkonu státní správy VI 
16. Obvodní báňský úřad 

pro území krajů 
Královéhradeckého a 
Pardubického, 
Wonkova 1142/1, 
Hradec Králové,  
500 02 
Č.j.:SBS 
25078/2019/OBÚ-
09/1 ze dne 16. 09. 
2019 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického obdržel oznámení o zahájení řízení o změně č. 2 
územního plánu Stéblová. 
Na části katastrálního území Stéblová byly stanoveny dobývací 
prostory Stéblová a Stéblová III (pro organizaci ŠARAVEC A 
RUČ, spol. s r.o.), Stéblová II, Stéblová IV a Stéblová VI (pro 
organizaci EVANSVILLE s.r.o.) a Stéblová V (pro organizaci 
CEMEX Czech Republic, s.r.o.). 
Stanovením dobývacích prostorů vzniklo organizacím 
oprávnění k dobývání výhradních ložisek a stanovení 
dobývacích prostorů je i rozhodnutím o využití území v rozsahu 
jejich vymezení na povrchu (§ 24 odst. 1 a § 27 odst. 6 zákona 
č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Podle 
ustanovení § 43 odst. 4 cit. zákona se hranice dobývacích 
prostorů na povrchu považují za hranice chráněného 
ložiskového území. Podle dostupných informací byla na 
částech uvedeného katastrálního území stanoveno i chráněné 
ložiskové území. 
Evidenci chráněných ložiskových území vede ministerstvo 
životního prostředí (§ 29 odst. 2 cit. zákona). 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického Vás tímto upozorňuje na to, že podle Vámi 
zveřejněné dokumentace jsou některé plánované aktivity 
(rekreační, sportovní a tělovýchovná zařízení), které se 
vztahují ke „Změně č. 2 územního plánu Stéblová“ navrženy 
tak, že zasahují do stanoveného chráněného ložiskového 
území. 
Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), jak 
vyplývá ze změn provedených pozdějšími zákony, jsou k 
včasnému zabezpečení ochrany nerostného bohatství orgány 
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územního plánování a zpracovatelé územně plánovací 
dokumentace povinni při územně plánovací činnosti vycházet z 
podkladů o zjištěných a předpokládaných výhradních ložiskách 
poskytovaných jim ministerstvem životního prostředí České 
republiky; při tom postupují podle zvláštních předpisů a jsou 
povinni navrhovat řešení, které je z hlediska ochrany a využití 
nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných obecných 
zájmů nejvýhodnější. 
Ochrana výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení 
jeho dobývání je zajištěna stanoveným chráněným ložiskovým 
územím.  
V ustanovení § 18 zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších 
zákonů, je uvedeno: „V zájmu ochrany nerostného bohatství 
lze v chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a zařízení, 
které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, jen na 
základě závazného stanoviska dotčeného orgánu podle tohoto 
zákona.“ 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického trvá na respektování horního zákona v celém 
rozsahu a proto nemůže vyslovit souhlas s tím, že je do 
prostorů, ve kterých je stanoveno chráněné ložiskové území 
(nebo dobývací prostor) plánováno umístění staveb a zařízení, 
které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska. 
Pokud nebude v dokumentaci jednoznačně uvedeno, že stavby 
a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, 
smí být realizovány teprve po té, co budou zásoby výhradního 
ložiska vydobyty (popřípadě bude proveden jejich odpis 
vyjmutím z evidence zásob ČR), bylo by vyslovení souhlasu s 
návrhem změny územního plánu v rozporu s horním zákonem. 
Rovněž není možné plánovat rekreační a sportovní činnost do 
prostoru, ve kterém není ukončena hornická činnost formou 
likvidace lomu, protože nelze vyloučit, že bude výhradní ložisko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problematika chráněného ložiskového území 
se týká ploch ZM2/P1, ZM2/Z2 a ZM2/Z3, které 
jsou řešeny ve Změně č. 2b). 
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opět dobýváno. 
Ing. André M i k s c h 
předseda úřadu 
 

17. Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek.  
 

18. Ministerstvo vnitra 
ČR, č.j. MV- 62608-
8/OSM-2018 ze dne 
11.09.2019 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 
odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon"). 
V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že 
se v lokalitě Územního plánu Stéblová nenachází území 
vymezené Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu §175 odst. 1 
stavebního zákona. 
Stanovisko je vydávané za organizační složku Ministerstvo 
vnitra ČR, IČ0:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 34. 
Ing. Miroslav Konopecký 
vrchní ministerský rada 
ředitel odboru správy majetku 
v z. Mgr. Josef Vodička 
vedoucí oddělení 

Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky. 

19. Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek.  

 
 
STANOVISKA  DOTČENÝCH ORGÁNŮ A  KRAJSKÉHO ÚŘADU  K  NÁVRHU  ROZHODNUTÍ  O NÁMITKÁCH  A NÁVRHU 
VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK ZMĚNY Č. 2a) ÚP  STÉBLOVÁ   
 
P. 
č. 

Dotčený orgán (DO)                                                                                          Stanovisko  Vyhodnocení stanoviska  

1. ČR – Státní 
energetická inspekce 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  
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2. Hasičský záchranný 
sbor Pk 
 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

3. Krajská hygienická 
stanice Pardubického 
kraje  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko. 
 
 

 
 

4. Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor dopravy a 
silničního 
hospodářství  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

5. Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor životního 
prostředí a 
zemědělství, 
Komenského 
náměstí 125, 
Pardubice, 532 11 
Č.j.. KrÚ 
4599/2020/OŽPZ/Ze
doručeno dne 
09.10.2020 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard Pinkas) 
Orgán ochrany ovzduší Krajského úřadu Pardubického kraje dle § 
11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a 
souvisejících předpisů, nemá k návrhu rozhodnutí o námitkách a 
návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 
2a) územního plánu Stéblová připomínky. 
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. Tomáš Sigl) 
Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany přírody a krajiny 
(dále též „OOP“), v souladu s ustanovením § 77a odst. 4 písm. x) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění (dále též „zákon o ochraně přírody“), uplatňuje k 
předloženému návrhu rozhodnutí o námitkách a návrh 
vyhodnocení připomínek uplatněných po veřejném projednání k 
návrhu změny č. 2a územního plánu Stéblová (dále též „Návrh“) 
následující stanovisko: 
Z hlediska zájmů OOP svěřených zákonem o ochraně přírody, tj. 
územní systém ekologické stability (nadregionální a regionální 
úrovně), významné krajinné prvky, zvláště chráněná území 

Orgán ochrany ovzduší 
Dotčený orgán k předloženému  
vyhodnocení veřejného projednání nemá 
připomínky. 
 
 
Orgán ochrany přírody 
Dotčený orgán k předloženému  
vyhodnocení veřejného projednání nemá 
připomínky. 
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(přírodní rezervace a přírodní památky), evropsky významné 
lokality, ptačí oblasti, památné stromy a zvláště chráněné druhy 
rostlin a živočichů, nejsou k předloženému Návrhu žádné 
připomínky. 
Odůvodnění 
Podklady pro vydání stanoviska byly: 
 Předložený Návrh včetně textových a mapových příloh. 
 Ústředního seznamu ochrany přírody (zejména podrobné 

informace o evropsky významných lokalitách, ptačích 
oblastech, zvláště chráněných územích apod.). 

 Nálezové databáze ochrany přírody (garant Agenturou 
ochrany přírody a krajiny ČR). 

 Územně analytické podklady a Zásady územního rozvoje 
Pardubického kraje. 

 Platná územně plánovací dokumentace sousedních obcí. 
 Náhled do informačního systému EIA/SEA. 
OOP posoudil předložený Návrh a dospěl k závěru, že tento 
Návrh nebude mít negativní vliv na výše uvedené zájmy ochrany 
přírody, a proto neuplatnil k předloženému Návrhu žádné svoje 
připomínky. 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel 
RNDr. Milan Boukal, PhD.) 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, v platném znění, není námitek proti „Návrhu 
rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek po veřejném 
projednání návrhu změny č. 2a) ÚP Stéblová“. 
Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana Sýkorová): 
Z hlediska kompetencí krajského úřadu jako orgánu státní správy 
lesů, daných krajskému úřadu zákonem o lesích č. 289/1995 Sb. 
a zájmů chráněných podle téhož zákona, není námitek proti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orgán ochrany zemědělského půdního 
fondu 
Dotčený orgán k předloženému  
vyhodnocení veřejného projednání nemá 
připomínky. 
 
 
Orgán státní správy lesů 
Dotčený orgán k předloženému  
vyhodnocení veřejného projednání nemá 
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„Návrhu rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek po 
veřejném projednání návrhu změny č. 2a) územního plánu 
Stéblová“. 
Ing. Vlasák Martin 
vedoucí odboru 

připomínky. 
 
 
 
 

6. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
dopravy  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

7. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
správních agend, 
úsek památkové 
péče, Pernštýnské 
náměstí 1, 
Pardubice, 530 21 
Č.j.: MmP 
94589/2020 
doručeno dne 12. 10. 
2020  

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek 
památkové péče, jako místně příslušný dotčený orgán, Vám podle 
ust. § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti 
Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta, oddělení 
územního plánování, ze dne 15. 9. 2020 pod č.j. MmP 
93541/2020, doručené dne 17. 9. 2020, o stanovisko k návrhu 
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu změny č. 2a územního plánu obce 
Stéblová, v souladu s ust. §53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, sděluje toto 

stanovisko: 
Dotčený orgán nemá k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 2a 
územního plánu obce Stéblová připomínek, jelikož se nedotýkají 
nemovitých kulturních památek ani území s plošnou ochranou ve 
smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů.  
Zdeněk Tobiáš referent 
památkové péče 

Dotčený orgán nemá připomínky k 
vyhodnocení veřejného projednání. 
 
 
 
 
 
 
 

8. Ministerstvo dopravy 
ČR 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  
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9. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, 
zn. 
MPO 568888/2020 
doručeno dne 
23.09.2020 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci 
ochrany a využívání nerostného bohatství, na základě § 15 odst. 
2 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 53 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci toto 
stanovisko: 
S návrhem rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu 
Změny č. 2a) ÚP Stéblová souhlasíme bez připomínek. 
ODŮVODNĚNÍ 
V rámci Změny č. 2a) ÚP Stéblová jsou vyhodnoceny pouze 
námitky týkající se změny koeficientů zastavění pro jednotlivé 
druhy ploch a dále plochy ZM2/Z1. Jelikož se tato lokalita nachází 
mimo dobývací prostory, výhradní ložiska i chráněná ložisková 
území, nedotýkají se vznesené námitky nijak zájmů ochrany 
horninového prostředí, a proto ani jejich vyhodnocení nemá na 
ochranu a využití nerostného bohatství na území obce Stéblová 
žádný vliv. Námitky k návrhům ploch ZM2/Z2-ZM2/Z4, ZM2/P1, 
ZM2/K1 a Rl, kde již ke střetům s dobývacími prostory, výhradními 
ložisky a CHLÚ částečně dochází, budou vyhodnoceny v rámci 
Změny č. 2b) ÚP Stéblová. 
Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D. 
ředitel odboru hornictví 

Dotčený orgán s vyhodnocením veřejného 
projednání souhlasí. 
 

10. Ministerstvo 
zdravotnictví ČR 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

11. Státní pozemkový 
úřad  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

12. Ministerstvo životního Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  
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prostředí ČR   
13. Obvodní báňský úřad 

pro území krajů 
Královéhradeckého a 
Pardubického, 
Wonkova 1142/1, 
Hradec Králové,  
500 02 
Č.j.: SBS 
35493/2020/OBÚ-
09/1 doručeno dne 
1.10.2020 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického (dále jen OBÚ) obdržel Vaši žádost o stanovisko k 
návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu Změny č. 2 a) Územního plánu Stéblová. 
OBÚ vydal ke změně č. 2 územního plánu Stéblová písemné 
stanovisko pod č. j. SBS/25078/2019/OBÚ-09/1. Na splnění 
podmínek uvedených ve výše uvedeném stanovisku trváme. 
K předloženým nesouhlasům a námitkám uvádíme, že OBÚ 
doposud neobdržel návrh na stanovení dobývacího prostoru 
Stéblová VII a také následnou žádost o povolení hornické činnosti 
v dosud neexistujícím dobývacím prostoru. 
Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a 
využití nerostného bohatství (horní zákon), jak vyplývá ze změn 
provedených pozdějšími zákony, jsou k včasnému zabezpečení 
ochrany nerostného bohatství orgány územního plánování a 
zpracovatelé územně plánovací dokumentace povinni při územně 
plánovací činnosti vycházet z podkladů o zjištěných a 
předpokládaných výhradních ložiskách poskytovaných jim 
ministerstvem životního prostředí České republiky; při tom 
postupují podle zvláštních předpisů a jsou povinni navrhovat 
řešení, které je z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství 
a dalších zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. 
Ochrana výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho 
dobývání je zajištěna stanoveným chráněným ložiskovým 
územím. 
V ustanovení § 18 horního zákona č.44/1988 Sb., ve znění 
pozdějších zákonů, je uvedeno: „V zájmu ochrany nerostného 
bohatství lze v chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, jen na 

Stanovisko dotčeného orgánu je směřováno 
vůči lokalitám řešeným ve Změně č. 2b). 
Změna č. 2a) včetně návrhu rozhodnutí o 
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek  
se týká pouze lokality  ZM2/Z1, která leží 
mimo  chráněné ložiskové území, dobývací 
prostor a výhradní ložisko. Předmětem 
změny č. 2a) je úprava koeficientů zastavění 
ploch BV, OM, RI, VD, které také leží mimo  
chráněné ložiskové území, dobývací prostor 
a výhradní ložisko. Předmětem této 
dokumentace, tj. Změny č. 2a) jsou pouze 
výše uvedené lokality, které leží mimo 
chráněné ložiskové území, dobývací prostor 
a výhradní ložisko a z těchto důvodů je 
uplatněné stanovisko irelevantní.   
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základě závazného stanoviska dotčeného orgánu podle tohoto 
zákona.“ 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického trvá na respektování horního zákona v celém 
rozsahu a proto nemůže vyslovit souhlas s tím, že je do prostorů, 
ve kterých je stanoveno chráněné ložiskové území (nebo 
dobývací prostor) plánováno umístění staveb a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska. 
Pokud nebude v dokumentaci jednoznačně uvedeno, že stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, smí být 
realizovány teprve po té, co budou zásoby výhradního ložiska 
vydobyty (popřípadě bude proveden jejich odpis vyjmutím z 
evidence zásob ČR), bylo by vyslovení souhlasu s návrhem 
změny územního plánu v rozporu s horním zákonem. 
Rovněž není možné plánovat rekreační a sportovní činnost do 
prostoru, ve kterém není ukončena hornická činnost formou 
likvidace lomu. Nelze vyloučit, že bude výhradní ložisko opět 
dobýváno. 
Ing. André M i k s c h  
předseda úřadu 

14. Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

15. Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

16. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
životního prostředí, 
oddělení ochrany 
přírody, Štrossova 
44, Pardubice, č.j. 
MmP/93784/2020/Me 

Oddělení odpadů a ovzduší: 
Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
nemáme připomínek. 
Ing. Monika Lofelmannová 
Oddělení ochrany přírody: 
Z hlediska ochrany lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, 

Oddělení odpadů a ovzduší: 
Dotčený orgán nemá připomínky k 
vyhodnocení veřejného projednání. 
 
 
Oddělení ochrany přírody: 
Dotčený orgán nemá připomínky k 
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doručeno dne 
4.11.2020 
(stanovisko 
uplatněno po 
termínu) 

nemáme proti návrhu námitky. 
Ing. František Meduna 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny ve smyslu zák. č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, a při dodržení 
omezení z toho zákona vyplývajících, není proti návrhu námitek. 
Pavel Mertelík 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ZPF") 
je dotčeným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu 
Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a 
zemědělství podle ustanovení § 17a písm. a) zákona o ochraně 
ZPF. 
Bc. Karolína Venzarová 
Oddělení vodního hospodářství: 
Z vodohospodářského hlediska nemáme k dispozici kompletní HG 
posouzení změny ÚP na případné dopady jímacího území 
vodního zdroje Hrobice - Čeperka - Oplatil. Z těchto důvodů 
nemůžeme zaujmout závazné stanovisko. 
Otto Sigmund  
 
Ing. Miroslav Míča 
vedoucí OŽP 

vyhodnocení veřejného projednání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oddělení vodního hospodářství: 
Změna č.2a) neřeší lokality v jímacím území 
vodního zdroje Hrobice - Čeperka - Oplatil - 
to je předmětem Změny č. 2b). Z těchto 
důvodů je stanovisko irelevantní.  

17. Ministerstvo vnitra 
ČR 
 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko. 
 

 

18. Státní veterinární 
správa 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

19. Ministerstvo obrany 
ČR 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

20. Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor rozvoje, 

 Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen „krajský 
úřad“), obdržel dle § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

Krajský úřad neuplatňuje k vyhodnocení 
veřejného projednání připomínky. 
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oddělení územního 
plánování ze dne 
15.11.2017, č.j. KrÚ 
71150/2020, 
doručeno dne 
30.09.2020 

pozdějších předpisů, žádost o vydání stanoviska k návrhu 
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek (dále 
jen „návrh“) uplatněných ke Změně č. 2a) Územního plánu 
Stéblová (dále jen „změna územního plánu“). 
Krajský úřad posoudil předložený návrh a jako nadřízený 
orgán neuplatňuje připomínky z hlediska souladu s Politikou 
územního rozvoje ČR, v platném znění, se Zásadami 
územního rozvoje Pardubického kraje, v platném znění a z 
hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy. 
Odůvodnění 
Změna územního plánu je dle § 55a stavebního zákona 
pořizována zkráceným postupem. Krajský úřad obdržel návrh a 
žádost o stanovisko dne 16. 9. 2020. 
Předložený návrh není v rozporu se stanovenými prioritami, 
zásadami, úkoly a záměry vyplývajícími s Politiky územního 
rozvoje ČR, závazné od 11. 9. 2020 pro pořizování a vydávání 
územních plánů a ze Zásad územního rozvoje Pardubického 
kraje, ve znění aktualizace č. 3, závazné od 12. 9. 2020 pro 
pořizování a vydávání územních plánů. Předložený návrh nemá 
vliv na koordinaci širších územních vztahů a nedoplňuje nové 
záměry nadmístního významu. 
Mgr. Miroslav Janovský 
vedoucí odboru rozvoje 
v z. Mgr. Pavel Kotyz 
vedoucí oddělení územního plánování 

 
 
 
 
 



                                                                                                           

6. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO 

VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

                       

V rámci projednání Obsahu Změny č.2 územního plánu bylo požadováno posouzení 
vlivů územně plánovací dokumentace (koncepce) na životní prostředí podle § 10i a přílohy č. 9 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 
93/2004 Sb.  

Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí zpracovala společnost 
EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, Hradec Králové,  vedoucí řešitelského týmu ing. 
Vladimír Plachý, řešitelský tým Mgr. Radka Sitarová, únor 2019. Číslo odborné způsobilosti 
182/OPV/93 z 21. 1. 1993 

Předmětem hodnocení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj území je Návrh Změny č. 2 
Územního plánu Stéblová, který zpracoval ing. arch. Milan Vojtěch v prosinci 2018. 

Po veřejném projednání Změny č. 2 schválilo Zastupitelstvo obce Stéblová dne 
27.5.2020 usnesením č.6-05/2020 rozdělení Změny č. 2 na Změnu č. 2a) a Změnu č. 2b) a 
zařazení jednotlivých lokalit do těchto změn. Lokalita těžby ZM2/K1 společně s lokalitami 
ZM2/Z2, ZM2/Z3, ZM2/Z4, ZM2/P1 a popis týkající se plochy W jsou zařazeny do Změny č. 
2b).   

Do Změny č. 2a) je zahrnuta část týkající se změny koeficientů zastavění pro jednotlivé 
plochy s rozdílným způsobem využití a lokalita ZM2/Z1: 

ZM2/Z1 - plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba (výstavba stanice 
LPG) o výměře 0,29 ha.  

 
 

7. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE §50 ODST.5 
 
Požadavkem Obsahu Změny č. 2 Územního plánu Stéblová (dále jen „Obsah změny“) dle 
stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství  
bylo zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Dokumentace „Změna č.2 Územního 
plánu Stéblová, Vyhodnocení předpokládaných vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen 
„dokumentace“) posuzuje všechny řešené lokality. Po veřejném projednání Změny č. 2 
schválilo Zastupitelstvo obce Stéblová dne 27.5.2020 usnesením č.6-05/2020 rozdělení Změny 
č. 2 na Změnu č. 2a) a Změnu č. 2b) a zařazení jednotlivých lokalit do těchto změn. Lokalita 
těžby ZM2/K1 společně s lokalitami ZM2/Z2, ZM2/Z3, ZM2/Z4, ZM2/P1 a popis týkající se 
plochy W jsou zařazeny do Změny č. 2b).   

Do Změny č. 2a) je zahrnuta část týkající se změny koeficientů zastavění pro jednotlivé 
plochy s rozdílným způsobem využití a lokalita ZM2/Z1. Zpracovaná dokumentace je pro obě 
rozdělené změny společná. Dokumentace byla projednaná v souladu se stavebním zákonem; k 
dokumentaci bylo dle ustanovení § 55b odst. 5 stavebního zákona obdržené souhlasné 
stanovisko (viz. níže).  

 

KRAJSKÝ ÚŘAD 
Pardubického kraje 
OŽPZ - oddělení integrované prevence 
 
Váš dopis zn.:    OHA/16724/2015/Zm  
Ze dne:              19. 2. 2020  

  Číslo jednací:     KrÚ 19884/2020 
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Spisová značka: SpKrÚ 16439/2020 OŽPZ OIP 
Vyřizuje:             Ing. Jana Jelínková 
Telefon:              466026357 
E-mail:                jana.jelinkova@pardubickykraj.cz 
   
Datum: 25. 03. 2020 
 

S T A N O V I S K O 

k vyhodnocení vlivů koncepce – Územního plánu obce Stéblová 

na životní prostředí 

 
podle § 10 g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů (dále zákon)  

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

1. Název koncepce  

Změna č. 2 územního plánu Stéblová  

2. Umístění koncepce (kraj, obec, katastrální území)  

Kraj: Pardubický, obec: Stéblová,  

katastrální území: Stéblová  

3. Pořizovatel koncepce  

Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, prostřednictvím odboru 
hlavního architekta Magistrátu města Pardubic  

4. IČ pořizovatele  

00274046  

5. Zpracovatel koncepce (územního plánu)  

Ing. arch. Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice  

6. Zpracovatel posouzení vlivu na životní prostředí  

EMPLA AG spol. s.r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové, IČ 259 96 240, vedoucí 
řešitelského týmu Ing. Vladimír Plachy, osvědčení čj. 182/OPV/83, čj. 79312/ENV/06, 
15221/ENV/11, 43015/ENV/15 s platností do 31. 12. 2021.  

7. Stručný popis koncepce  

Na základě upraveného návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Stéblová z prosince 2018 
byly prověřeny navržené záměry:  

ZM2/Z1 – Jedná se o zastavitelnou plochu o rozloze 0,29 ha s navrženým funkčním 
vymezením VD (výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba), která se nachází na 
východním okraji obce stéblová, uvnitř mimoúrovňového křížení silnice č. I/37. Plocha je 
určena pro vybudování stanice LPG.  

ZM2/Z2 – Jedná se o zastavitelnou plochu o rozloze 0,38 ha s navrženým funkčním 
vymezením OS (občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení, dále jen OS), která 
se nachází na západním okraji řešeného území v areálu těžebního prostoru, v návaznosti na 
ostrov uvnitř vodních ploch těžby štěrkopísku. Navržená plocha přímo sousedí se stávající 
plochou pro bydlení  

ZM2/Z3 – Jedná se o zastavitelnou plochu o rozloze 2,68 ha s navrženým funkčním 
vymezením RX (rekreace se specifickým využitím, dále jen RX), která se nachází na 
západním okraji řešeného území v návaznosti na stávající vodní plochu těžby štěrkopísku. V 
blízkosti plochy prochází stávající silnice č. II/333. V regulativu pro funkci RX jsou zahrnuty 
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zejména pozemky staveb pro rekreaci, stavby občanského vybavení, které souvisejí a jsou 
slučitelné s rekreací a stavy pro sport.  

ZM2/Z4 – jedná se o zastavitelnou plochu o rozloze 0,05 ha s navrženým funkčním využitím 
RX, která se nachází na západním okraji řešeného území v návaznosti na stávající vodní 
plochu těžby štěrkopísku.  

ZM2/P1 – jedná se o plochu přestavby o rozloze 5,09 ha s navrženým funkčním vymezením 
OS, která se nachází na západním okraji řešeného území v areálu těžebního prostoru na 
ostrově uvnitř vodních ploch těžby štěrkopísku.  

ZM2/K1 – jedná se o nezastavitelnou plochu o rozloze cca 36 ha změny v krajině s navrženou 
funkcí NT (plocha těžby nerostů), která je vymezena v severovýchodní části k. ú. Stéblová. V 
ploše bude prováděna těžba. Doplnění podmínek využití ploch W – plochy vodní a 
vodohospodářské o následující podmíněně přípustné využití: těžba nerostných surovin v rámci 
stanovených dobývacích prostorů, po ukončení těžby bude provedena rekultivace vytěžených 
ploch.  

Změna koeficientu zastavění pro jednotlivé druhy ploch dle územního plánu.  

8. Stručný popis vyhodnocení  

Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 2 územního plánu Stéblová na životní prostředí je 
zpracováno podle § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a přílohy k tomuto zákonu. Zásadní změnou 
návrhu z hlediska vlivů na životní prostředí a dopadů na obyvatelstvo je navržená těžba 
nerostů v území.  

V řešeném území se nachází chráněná ložisková území štěrkopísků – Lázně Bohdaneč, 
Stéblová II., Stéblová VII. – Týnišť a Čeperka II. A dále dobývací prostory Stéblová, Stéblová 
II, Stéblová III, Stéblová IV, Stéblová V a Stéblová VI (pro organizaci Šaravec a Ruč s.r.o. a 
DMP a.s.). V rámci celé plochy ložiska štěrkopísků vedeného pod názvem Stéblová 5 a číslem 
ložiska 3 150 000, které bylo prohlášeno za výhradní vydaným dokumentem Ministerstva 
stavebnictví pod zn. TZÚS-GMO-102/83, ze dne 22. 3. 1983, byly stanoveny zásoby 
schválením návrhu KKZ čj. 814-05/47-83 ze dne 1. 4. 1977 a podstatná část plochy ložiska je 
pokryta stanoveným CHLÚ STÉBLOVÁ VII. – Týniště, které stanovilo MŽP ČR pod čj. 
850/190-1/ÚOHK/97-Ti, ze dne 1. 6. 1997 a vydaným rozhodnutím o provedení změny 
(rozšíření) dobývacího prostoru Stéblová V., které vydal OBÚ Trutnov pod čj. 1427/98/Ko/So 
ze dne 30. 6. 1998, se následně provedly níže uvedené projekty, činnosti, průzkumy atd.  

V rámci plochy ložiska štěrkopísku Stéblová 5a, čl. 3135001 je plošně umístěno několik 
ochranných pásem, kdy nejvýznamnější, z hlediska vývoje dalších těžebních aktivit, je 
nadregionální biocentrum Lázně Bohdaneč č. 8 (dále jen NRBC č. 8). V rámci tohoto 
biocentra je ze zákona těžba a podobná činnost značně omezena a také je důležité stanovit 
vyvážené množství vodních ploch vůči lesním plochám v daném NRBC č. 8. V souvislosti s 
touto plochou budou vytvořeny podmínky pro rozvoj těžby v tomto území. Těžba je zdrojem 
emisí především tuhých znečišťujících látek, které jsou emitovány v důsledku manipulace s 
těženou surovinou (štěrkopísek). Obvyklé strojní vybavení k úpravě suroviny (jako jsou třeba 
nakladače, třídičky, apod.) může rovněž představovat zdroj prašnosti a emisí tuhých 
znečišťujících látek. Dalším zdrojem znečištění ovzduší v souvislosti s touto návrhovou 
plochou bude obslužná doprava a emise výfukových plynů.  

Hodnocení SEA má následující formální obsah:  

1. Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů územně plánovací dokumentace  
2. Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního prostředí 

přijatým na vnitrostátní úrovni  
3. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném 

vývoji, pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace  
4. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně plánovací 

dokumentace významně ovlivněny  
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5. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně 
plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná 
území a ptačí oblasti  

6. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant územně plánovací 
dokumentace  

7. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle 
jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení.  

8. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných 
nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí  

9. Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do 
územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení  

10. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí  
11. Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska 

minimalizace negativních vlivů na životní prostředí  
12. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů, návrh stanoviska  

Vyhodnocení vlivů změny koncepce na životní prostředí bylo zaměřeno na lokalituZM2/K1, 
která představuje rozšíření krajinné plochy těžby stavebního kamene v katastrálním území 
Stéblová v rozsahu cca 36 ha. Navrhovaná lokalita byla hodnocena z hlediska dopadů na 
obyvatelstvo a vybrané složky životního prostředí: faunu, flóru, půdu, horninové prostředí, 
vodu, ovzduší a klima, hmotné statky a kulturní historické památky, ÚSES a krajinu a vlivy na 
biologickou diverzitu. Změna územního plánu byla předložena v jedné variantě, za druhou je 
považována varianta nulová, tj. neprovedení těžby. 

Hodnocení vlivů záměru bylo provedeno posouzením, nakolik záměr rozšíření těžby přispívá 
k naplňování cílů ochrany životního prostředí, respektive zda s nimi není v rozporu.  

 

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ  

O pořízení změny č. 2 územního plánu Stéblová rozhodlo zastupitelstvo obce Stéblová z 
vlastního podnětu na svém zasedání dne 27. 6. 2018 usnesením č. 7-06/2018 a zároveň 
schválilo její obsah.  

Pořizovatelem je v návaznosti na ust. § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona Magistrát města 
Pardubice (dále pořizovatel). Pořizovatel zpracoval návrh obsahu změny č. 2 územního plánu 
Stéblová, do kterého zapracoval jednotlivé požadavky zaslané od obce; v rámci procesu 
projednání návrhu zadání byly uplatněny další požadavky, obsah byl projednán s Krajským 
úřadem Pardubického kraje. Návrh obsahu změny č. 2 byl po jeho projednání schválen 
zastupitelstvem obce Stéblová.  

Magistrát města Pardubic předložil dne 14. 3. 2018 Krajskému úřadu Pardubického kraje, jako 
příslušnému úřadu podle ust. § 22 písm. d) zákona (dále jen příslušný úřad) k projednání návrh 
zadání územního plánu Stéblová. Příslušný úřad ve svém vyjádření čj. KrÚ 21621/2018 ze dne 
19. 3. 2018 sdělil, že k návrhu zadání změny územního plánu Stéblová je třeba zpracovat 
vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí (dále také SEA). Práce 
na grafických a textových podkladech probíhaly do února 2019, kdy bylo zpracováno i 
hodnocení SEA. Změny územního plánu Stéblová byly konzultovány na pracovních 
schůzkách za účasti projektanta, pořizovatele, zpracovatele SEA hodnocení. Podklady 
shromážděné ke společnému jednání předložil pořizovatel příslušnému úřadu dne 20. 2. 2020 
a na jejich základě příslušný úřad vydává stanovisko podle ust. § 10g zákona.  

III. HODNOCENÍ KONCEPCE  

Ve zpracovaném vyhodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace) z hlediska vlivů na 
životní prostředí bylo konstatováno, že změna č. 2 územního plánu Stéblová nemá významně 
negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí u žádné z návrhových ploch, tedy žádná 
z ploch není v tomto stupni poznání navržena k vyřazení. Některé návrhové plochy by při 
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realizaci v plném navrženém rozsahu, resp. při nevhodně realizovaných budoucích záměrech 
mohly mít mírný negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí, pro tyto plochy jsou v 
hodnocení navržena opatření s cílem předcházení, snížení či kompenzaci potenciálně 
negativních vlivů.  

Z hodnocení vyplynulo, že rozšířením těžby v daném území za předpokladu níže uvedených 
opatření dojde ke snížení stávajících vlivů hluku a imisí v ovzduší. K negativním vlivům dojde 
prostřednictvím záborů lesních pozemků, které jsou nezbytným jevem při těžbě kamene. Pro 
minimalizaci tohoto vlivu bude s postupným záborem prováděna lesnická rekultivace. 
Obdobně dojde ke zvýšení vlivů na živočichy, které bude kompenzováno prostřednictvím 
navržených opatření a postupné rekultivace.  

Vzhledem k výše uvedenému navrhuje zpracovatel vyhodnocení vlivů koncepce na životní 
prostředí využít nástroj k podrobnému zhodnocení možných vlivů v rámci vyhodnocení vlivů 
konkrétního záměru těžby štěrkopísku na životní prostředí (EIA), kde vzhledem k bližším 
podrobnostem o charakteru záměru, časové ose apod., budou moci být, ať už v rámci samotné 
dokumentace EIA, či v rámci samostatných odborných studií, podrobněji vyhodnoceny 
očekávané a pravděpodobné vlivy záměru na PUPFL a bude možno navrhnout také adekvátní 
opatření, jejichž dodržením bude vliv na lesní pozemky do maximální možné míry 
eliminován. 

Na základě provedeného hodnocení vlivů záměru a to stanovením ložiskové ochrany ve formě 
řešené rozšířením stávajícího dobývacího prostoru DP Stéblová 5a, dle vydaného předchozího 
souhlasu a následné těžby v rozšířené ploše s vyhodnocením možných vlivů z předpokládané 
činnosti, je možno konstatovat, že návrh splňuje požadavky ochrany životního prostředí, 
zdraví obyvatel a není v kolizi s navrhovaným funkčním využitím území.  

V zájmovém prostoru lze doporučit uvažované rozšíření těžby.  

Návrh změny územního plánu byl doporučen ke schválení s uvedenými podmínkami k jeho 
uplatnění.  

Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s 
uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti 
záměru.  

Krajský úřad Pardubického kraje jako dotčený orgán podle ust. § 22 písm. d) zákona na 
základě návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a 
vyjádření k němu podaných vydává podle ust. § 10g tohoto zákona, uplatňuje podle ust. § 50 
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů,  

SOUHLASNÉ STANOVISKO 

k vyhodnocení vlivů 

NÁVRHU ZMĚNY 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU STÉBLOVÁ 

na životní prostředí 

za těchto podmínek: 

1. Plochu územní rezervy, označenou jako ZM2/K1, lze uplatnit pro plochu budoucí těžby 
za předpokladu provedení procesu posuzování vlivů na životní prostředí a respektování 
podmínek a požadavku vyplývajících z tohoto procesu a za předpokladu zajištění 
podmínek pro chráněné druhy živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Terénní úpravy a odstraňování vegetace směřovat 
mimo hnízdní období tj. mimo květen až srpen.  

2. Dodržet rekultivaci území. Jednotlivé plochy využít k maximálnímu ozelenění. 
Minimalizovat zhoršení odtokových poměrů. V případě odkrytí archeologických nálezů, 
umožnit záchranný archeologický průzkum, nález je třeba oznámit.  

3. Plochu ZM2/Z1 je třeba připojit na silnici I/37 výhradně prostřednictvím místní 
komunikace III/0376, nikoliv novým přímým připojením na silnici I/37 
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4. V rámci lokality ZM2/K1, která představuje rozšíření těžebního prostoru, minimalizovat 
dočasný zábor lesních pozemků a porostů a trvalý zábor pozemků určených k plnění 
funkce lesa, eliminovat náhradní lesnickou výsadbou v rámci postupné a konečné 
rekultivace vytěženého ložiska. V profilech, kde dojde vlivem odlesnění k nevhodnému 
otevření porostu, je nutno urychleně provést obnovu porostního pláště tak, aby 
nedocházelo k druhotnému poškozování a devastaci lesa, a to zejména na návětrné straně, 
kde vyvstává vysoké riziko polomů a vývratů. Zajistit prostupnost krajiny pro volně žijící 
živočichy.  

5. V souvislosti s rozšířením těžby v lokalitě ZM2/K1 bude provedena modernizace 
technologie, která zajistí účinnější zachycování emisí tuhých znečišťujících látek z 
plošných zdrojů znečišťování ovzduší a snížení produkce fugitivních emisí, s 
přihlédnutím k opatřením dle Programu zlepšování kvality, zóna CZ05 – Severovýchod.  

6. Při uplatnění záměrů, které naplňují rámec přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí, respektovat podmínky a požadavky, které budou vyplývat z procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí (projektová EIA) podle tohoto zákona. Konkrétní 
návrhy projektů hodnotit pomocí navržených environmentálních ukazatelů.  

7. Specifické vlivy identifikovat a řešit při posuzování jednotlivých záměrů v rámci 
navazujících schvalovacích procesů.  

Příslušný úřad dále upozorňuje předkladatele na povinnost zajistit sledování a rozbor vlivů 
schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a další povinnosti plynoucí z § 10h 
zákona.  

Stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení 
podle zvláštních předpisů.  

Ing. Martin Vlasák 

vedoucí odboru 

v z. Ing. Jana Hroudová 

vedoucí oddělení vodního 
hospodářství 

 
 
 
8. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE §50 ODST.5 ZOHLEDNĚNO, 

S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY  NEBO 
PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

 
Pořizovatel na základě žádosti dle § 55b odst.5 stavebního zákona obdržel souhlasné 

stanovisko k vyhodnocení vlivů Změny č. 2 ÚP Stéblová na životní prostředí čj. KrÚ 
19884/2020 ze dne 25.03.2020, které bylo souhlasné s podmínkami, které Změna č. 2a) 
zohlednila následovně:  

1. Plochu územní rezervy, označenou jako ZM2/K1, lze uplatnit pro plochu 
budoucí těžby za předpokladu provedení procesu posuzování vlivů na životní prostředí a 
respektování podmínek a požadavku vyplývajících z tohoto procesu a za předpokladu 
zajištění podmínek pro chráněné druhy živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Terénní úpravy a odstraňování 
vegetace směřovat mimo hnízdní období tj. mimo květen až srpen. - tato podmínka bude 
uplatněna ve Změně č. 2b), která řeší lokalitu ZM2/K1. 

 
2. Dodržet rekultivaci území. Jednotlivé plochy využít k maximálnímu 

ozelenění. Minimalizovat zhoršení odtokových poměrů. V případě odkrytí 
archeologických nálezů, umožnit záchranný archeologický průzkum, nález je třeba 
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oznámit. - podmínka dodržení rekultivací území je dle části III. souhlasného stanoviska 
vztažena k navrhované lokalitě těžby, tj- plochy ZM2/K1, která je řešena ve Změně č. 
2b). Změna č. 2a) řeší změny koeficientů zastavění u ploch s rozdílným způsobem využití 
BV, OM, RI a VD a lokalitu ZM2/Z1, která je určena pro plochu VD. Při splnění 
podmínek koeficientů zastavění je realizace ozelenění v souladu s podmínkami využití 
jednotlivých ploch. Dle stanovené koncepce systému sídelní zeleně územní plán 
požaduje, aby v rozvojových plochách byly zachovány pokud možno veškeré vzrostlé 
dřeviny jako dělící, ochranné a krajinotvorné prvky a byly doplněny i výsadbou nových 
dřevin. Vzhledem k této skutečnosti požadavek pro maximální ozelenění pro řešení 
lokality ve Změně č. 2a) doplňován nebude; tato podmínka bude řešena ve Změně č. 2b) 
ve vztahu k řešeným plochám těžby, rekreace a sportu. Podmínka minimalizace zhoršení 
odtokových poměrů v dokumentaci SEA vychází z návrhu zastavitelných ploch, kterými 
budou  ovlivněny přirozené retenční schopnosti území, a především významným 
odlesněním v rámci návrhové plochy těžby nerostů ZM2/K1- jedná se tedy o lokality, 
které budou řešeny ve Změně č. 2b) - tato podmínka bude řešena v této změně. Informace 
o oznamovací povinnosti k záměru stavební činnosti Archeologickému ústavu Akademii 
věd ČR, v.v.i. je v územním plánu již obsažena v kapitole E. výroku textové části. 

 

3. Plochu ZM2/Z1 je třeba připojit na silnici I/37 výhradně prostřednictvím 
místní komunikace III/0376, nikoliv novým přímým připojením na silnici I/37 - 
podmínce je vyhověno. Do textové části Změny č. 2a), do podmínek zastavitelné plochy 
ZM2/Z1 je doplněna podmínka - dopravní připojení plochy na silnici I/37 (včetně větví 
křižovatky k ní náležejících) bude výhradně prostřednictvím místní komunikace III/0376, 
nikoliv novým přímým připojením na silnici I/37.     

 
4. V rámci lokality ZM2/K1, která představuje rozšíření těžebního prostoru, 

minimalizovat dočasný zábor lesních pozemků a porostů a trvalý zábor pozemků 
určených k plnění funkce lesa, eliminovat náhradní lesnickou výsadbou v rámci postupné 
a konečné rekultivace vytěženého ložiska. V profilech, kde dojde vlivem odlesnění k 
nevhodnému otevření porostu, je nutno urychleně provést obnovu porostního pláště tak, 
aby nedocházelo k druhotnému poškozování a devastaci lesa, a to zejména na návětrné 
straně, kde vyvstává vysoké riziko polomů a vývratů. Zajistit prostupnost krajiny pro 
volně žijící živočichy. - tato podmínka bude řešena ve Změně č.2b), která řeší lokalitu 
ZM2/K1. 

 
5. V souvislosti s rozšířením těžby v lokalitě ZM2/K1 bude provedena 

modernizace technologie, která zajistí účinnější zachycování emisí tuhých znečišťujících 
látek z plošných zdrojů znečišťování ovzduší a snížení produkce fugitivních emisí, s 
přihlédnutím k opatřením dle Programu zlepšování kvality, zóna CZ05 – Severovýchod. - 
tato podmínka bude řešena ve Změně č.2b), která řeší lokalitu ZM2/K1. 

 
6. Při uplatnění záměrů, které naplňují rámec přílohy č. 1 zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí, respektovat podmínky a požadavky, které budou vyplývat z 
procesu posuzování vlivů na životní prostředí (projektová EIA) podle tohoto zákona. 
Konkrétní návrhy projektů hodnotit pomocí navržených environmentálních ukazatelů. - 
požadavek vychází ze zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 
znění pozdějších předpisů a týká se další fáze řízení jednotlivých záměrů (územní řízení, 
stavební řízení apod.) 
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7. Specifické vlivy identifikovat a řešit při posuzování jednotlivých záměrů v 
rámci navazujících schvalovacích procesů. -  požadavek se týká další fáze řízení 
jednotlivých záměrů (územní řízení, stavební řízení apod.) 

 
 
 
 

9. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ 
VARIANTY 

 
Hlavním cílem koncepce rozvoje území obce navržené ve změně č.2a) je prověření 

vymezení nových zastavitelných ploch pro rekreaci, výrobu a skladování, občanské vybavení,  
plochy přestavby pro občanské vybavení a plochy změny v krajině určené pro těžbu 
nerostných surovin. Dále dle požadavku obce byly prověřeny možnosti úpravy podmínek pro 
umisťování staveb a podmínek prostorového uspořádání – zejména úpravy intenzity využití 
stavebních pozemků. 

 
Bydlení 
V oblasti bydlení nejsou navrženy žádné změny. 
 
Občanská vybavenost 
V oblasti občanské vybavenosti nejsou navrženy žádné změny. 
 
Rekreace 
V oblasti rekreace nejsou navrženy žádné změny. 
 
Výroba 
V oblasti výroby jsou navrženy tyto změny: 
Navržena je plocha ZM2/Z1 – plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba 

(výstavba stanice LPG) o výměře 0,29 ha. 
 
Veřejná prostranství, zeleň 
V oblasti veřejných prostranství nejsou žádné změny. 
 
Dopravní infrastruktura 
V oblasti dopravní infrastruktury nejsou žádné změny. 
Prověřena byla možnost napojení nových lokalit na silniční a komunikační síť. Plocha 

ZM2/Z1 bude napojena ze sjezdu ze silnice I/37.  
 
Technická infrastruktura 
V oblasti technické infrastruktury nejsou žádné změny. Plocha ZM2/Z1není v dosahu 

veřejné kanalizace. 
 
Ochrana obyvatelstva 

Nejsou žádné změny. 
 

Plochy pro dobývání nerostů, přírodní lázeňské zdroje 

V řešeném území se požaduje respektovat chráněná ložisková území, dobývací prostory 
Stéblová, Stéblová II, Stéblová III, Stéblová IV, Stéblová V a Stéblová VI (pro organizaci 
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Šaravec a Ruč s.r.o. a DMP a.s.),  ložiska výhradní plochy. Těžba nerostných surovin je 
možná pouze v rámci vymezených ložisek a dobývacích prostor. 

  
Požaduje se respektovat ochranné pásmo II. stupně přírodních léčivých zdrojů Lázně 

Bohdaneč včetně podmínek a omezení stanovených příslušnými nařízeními. 
 
 

Obrana ČR 
 

V řešeném území se nachází ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení a 
ochranné pásmo přehledových systémů (OP RLP). Výše uvedená zájmová území jsou v 
návrhu změny č. 2 ÚP Stéblová respektována. 

Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí, že předem bude s ČR-
MO, jejímž jménem jedná SEM MO, OOÚZ a ŘPNI, oddělení ochrany územních zájmů 
Pardubice, projednány níže uvedené stavby (viz ÚAP – jev 119, pasport č. 236/2014):   

  
 výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území; 
 stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních 

operátorů, větrných elektráren apod.); 
 stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN; 
 výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic 

I., II. a III. třídy a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM; 
 nové dobývací prostory včetně rozšíření původních; 
 výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich 

kapacity; 
 zřizování vodních děl (přehrady, rybníky); 
 vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku 

a ostatní stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny; 
 říční přístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch 

nebo jejich rušení; 
 železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce 

objektů na nich; 
 železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna 

zařazení apod.; 
 stavby vyšší než 30 m nad terénem pokud nedochází k souběhu s jiným 

vymezeným územím MO a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany; 
 veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit MO. 

 
 

Dále dle požadavku obce byly prověřeny možnosti úpravy podmínek pro umisťování 
staveb a podmínek prostorového uspořádání – zejména úpravy intenzity využití stavebních 
pozemků. 

U ploch BV, OM, RI a VD je upřesněn výčet přípustných staveb a zařízení, u plochy 
OM byl změněn koeficient zastavění z 50 na 80%, neboť u těchto je výrazné zastoupení 
zpevněných ploch.  

U plochy VD se zvyšuje koeficient zastavění pozemků z 50 na 80%, neboť u těchto je 
výrazné zastoupení zpevněných ploch. 

U ploch vodních W se do Podmíněně přípustného využití doplňuje těžba nerostných 
surovin v rámci stanovených dobývacích prostorů, včetně následné rekultivace. Důvodem je 
umožnění dokončení těžby nerostů v rámci stávající vodních ploch. 
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10. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A 
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

 
 
K zastavění je využíváno zastavěné či zastavitelné území, dále jsou prováděny stavební 

úpravy či změny dokončených staveb. Zastavitelné plochy pro bydlení vymezené územním 
plánem se postupně zastavují. Nové zastavitelné plochy pro bydlení nejsou navrženy. 

 
 
 
 
 

11. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

 

Obec je součástí Pardubicko – hradecké aglomerace, leží asi 2,5 km severozápadně od 
krajského města Pardubice na silnici I/37 a železnici Pardubice-Hradec Králové.  

Vlivem velmi dobrého dopravního spojení má obec těsné vazby na Pardubice a Hradec 
Králové. Tato výhodná poloha nahrazuje nedostatečnou občanskou vybavenost a pracovní 
příležitosti v obci. Dobré životní prostředí, dostatek lesů a vodních ploch je atraktivní pro 
zájemce o výstavbu RD. Řešené území slouží též jako rekreační oblast. Z hlediska širších 
vztahů a významu obce je rozvoj obce soustředěn na podporu bydlení ve formě rodinných 
domů a drobné výroby. Funkce středisek zaměstnanosti a občanské vybavenosti budou plnit 
zejména větší města v širším území. V obci nejsou významné podnikatelské aktivity. 

Změna územního plánu obce Stéblová je koordinována se zpracovanými územními 
plány sousedních obcí. Z těchto dokumentů nevyplývají zvláštní požadavky na změnu 
územního plánu obce. Vzájemná provázanost s okolními sídly a katastry je i v oblasti 
technické infrastruktury (trasy elektro VN a VVN, STL plynovodů, kanalizace, vodovodů a 
pod), systémech, které procházejí širším územím jako např. územní systém ekologické 
stability. Obec je napojena na vodovod, kanalizaci a je plynofikována.  

 
Řešené území je v systému ekologické stability zapojeno do širšího území na 

nadregionální a lokální úrovni. Vymezené skladebné prvky lokálního ÚSES zasahují do velké 
části řešeného území a významně ovlivňují využití území. 

 

 

 

 
 

12. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ OBSAŽENÝCH 
V ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA OBCE O OBSAHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO 

PLÁNU POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM POSTUPEM 

Dne 27. června 2018 byl Zastupitelstvem obce Stéblová schválen Obsah změny č.2 ÚP 
Stéblová. 

Požadavky uplatněné v Obsahu změny č.2 jsou zapracovány do návrhu Změny č.2a) ÚP 
a jsou respektovány.  

      

Projektant Změny č. 2 ÚP Stéblová prověří následující návrhy na změnu: 
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P.
Č.  

Parcelní číslo, katastrální území, 
případně plošná výměra 

Popis požadavku 

1. Pozemky p.č. st. 53, 54, 88, 89, p.č. 
393/39, 
393/40,407/4,407/5,407/8,část 
pozemku p.č. 452/6 k.ú. Stéblová  

Překlopení plochy územní rezervy R1 dle platného územního plánu z plochy 
TZ – plocha těžby nerostů zastavitelná na plochu  OS – občanské vybavení – 
tělovýchovná a sportovní zařízení.  

 

2. Pozemky p.č. 407/6, 408/3, 408/51, 
408/63 a část pozemku p.č. 452/6 a 
severozápadní cíp pozemku p.č. 
393/6 k.ú. Stéblová 

Změna z plochy RN – rekreace – na plochách přírodního charakteru NP – 
plochy přírodní na plochu RX – rekreace se specifickým využitím.   
 

3. Pozemky p.č. 512/17, 512/1 a 
512/21 k.ú. Stéblová celkem o 
rozloze 36 ha  

Změna vymezené plochy o rozloze 36 ha z plochy NP – plochy přírodní na 
plochu těžby nerostů (viz. Obr.).  

4. Pozemky p.č. 406/42, 408/52, 
408/53, 393/32, 452/19, 636/5 k.ú. 
Stéblová 

Změna z plochy NP – plochy přírodní na plochu RN – rekreace na plochách 
přírodního charakteru, eventuálně na plochu RX – rekreace se specifickým 
využitím. 

5. Pozemek p.č. 560/120 k.ú. Stéblová Změna z plochy NS – plochy smíšené nezastavěného území na plochu VD – 
výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba (vybudování stanice LPG). 

6. Území obce Stéblová Změna koeficientu zastavění pro jednotlivé druhy ploch dle územního plánu.  

7.  Plocha W – plochy vodní a 
vodohospodářské  

Doplnění podmínek využití ploch W o následující podmíněně přípustné 
využití: 
„těžba nerostných surovin v rámci stanovených dobývacích prostorů, po 
ukončení těžby bude provedena rekultivace vytěžených ploch“.  

 

Vyhodnocení: 

Projektant prověřil požadavky a na základě projednání návrhu změny ve změně č. 2a) zůstává 
řešen pouze požadavek č.5, 6 a 7.. 

Zbylé požadavky budou řešeny ve změně č.Z2b). 
 

Vzhledem ke stanovisku Krajského úřadu Pardubického kraje, Oddělení integrované 
prevence je požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

 

Vyhodnocení: 

Projektant zajistil zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

 

Projektant Změny č. 2 ÚP Stéblová  zohlední následující požadavky : 

 budoucí bezkolizní dopravní řešení bez negativního vlivu (dopravní zátěž, emise, 
imise, hluk apod.) na veřejné zdraví obyvatel; 

 projektant prokáže potřebu vymezení nových zastavitelných ploch dle § 55 odst. 4 
stavebního zákona, v souladu se zájmy chráněnými zemědělským půdním fondem a s 
ohledem na udržitelný rozvoj území; 

 po ukončení těžby provést rekultivaci maximálně opětovně na lesní pozemky; obec 
nemá zájem na snižování ploch lesů a zeleně obecně; 

 při řešení především návrhu na změnu č. 3, který se nachází v blízkosti vodního zdroje 
povrchové vody je nutno respektovat z vodohospodářského hlediska velmi 
exponované území, které slouží k odběru vody pro vodárenské účely k zásobování 
obyvatelstva Východních Čech;  
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 vymezení ploch pro těžbu nerostů bude možné pouze za předpokladu, eliminování 
rizika ohrožení kvality a hladiny spodních vod (např. hladiny spodních vod ve 
studních);  

 budou nadále respektovány republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území, které jsou stanoveny v PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 
1; 

 změna územního plánu bude vypracována v souladu se ZÚR Pk – aktualizace č. 1; 
 budou zohledněny aktuální Územně analytické podklady ORP Pardubice vydané 

v prosinci 2016; 
 budou respektovány koncepce rozvoje území obce Stéblová, urbanistická koncepce, 

koncepce veřejné infrastruktury a koncepce uspořádání krajiny stanovené platným 
územním plánem a jejich možné doplnění bude navrženo v souladu s principy 
udržitelného rozvoje území; 

 na základě § 58 odst. 3 bude provedena aktualizace zastavěného území obce Stéblová. 
 

Vyhodnocení: 

Projektant prověřil požadavky a všechny jsou do návrhu změny zapracovány. 

Požadavky na uspořádání obsahu změny územního plánu:    

      Textová část změny územního plánu – dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, 

příloha č. 7, odst. I.  

Grafická část změny územního plánu: 
 Výkres základního členění území      1:5 000 
 Hlavní výkres        1:5 000 
 Koncepce dopravní infrastruktury      1:5 000 
 Koncepce technické infrastruktury     1:5 000 
 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací   1:5 000  

V případě účelnosti bude grafická část obsahovat rovněž výkres pořadí změn v území 
(etapizace)        1:5 000 
 
 
Obsah odůvodnění změny územního plánu: 

Textová část - dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, příloha č.7, odst. II. 

Grafická část 
 Koordinační výkres       1:5 000 
 Výkres širších vztahů       1:50 000, 1:25 000 
 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu    1:5 000 

 
 

Vyhodnocení: 

Projektant prověřil požadavky, výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací není 
nutno zpracovávat, neboť VPS, VPO ani asanace nebudou vymezeny. Výkres dopravní a 
technické infrastruktury není nutné zpracovávat, neboť nejsou zvláštní nároky na dopravní 
napojení navržených ploch a napojení na technickou infrastrukturu.. 
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13. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 

ŘEŠENY V ZÚR (§43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA) S ODŮVODNĚNÍM 
POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

Ve změně č.2a) územního plánu nejsou vymezeny záležitosti nadmístního významu, 
které by nebyly řešeny v ZÚR.  

 
 
 
 
14. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 

ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ 
FUNKCÍ LESA 

 

Vyhodnocení záboru je zpracováno v návaznosti na zemědělskou přílohu schváleného 
ÚP Stéblová. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení změny č.2a) ÚP 
je zpracováno dle přílohy č. 3 Vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.  

Dle tříd ochrany zemědělské půdy se lokality nachází ve IV. třídě ochrany půdního 
fondu, BPEJ 32110 a 32310. 

Zdůvodnění návrhu: 
 
V oblasti výroby je navržena plocha ZM2/Z1 – plochy výroby a skladování – drobná a 

řemeslná výroba (výstavba stanice LPG) uvnitř sjezdu ze silnice I/37 – plocha se zemědělsky 
nevyužívá. 

 

TABULKA ZÁBORU PF 

Lokalita 
 
Funkční        Celková výměra v ha    Výměra zemědělské půdy  BPEJ  Třída   

    využití            z   toho  Kultura   
      
Z toho     ochrany Parcela 

    Celkem 
 v 
zast.úz. 

mimo 
zas.  pozemku celkem 

V 
zast.úz. 

mimo 
zast.       

            

                        

ZM2/Z1 VD 0,29  0,29 OSTATNÍ        

            

            

            

 

Celková výměra zastavitelných ploch je 0,29 ha, z toho zábor ZPF je 0,00 ha. 

V řešeném území byly v minulosti provedeny meliorace a hlavní odvodňovací zařízení. 
Navržené plochy nezasahují do provedených meliorací. 

 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 
Ve změně č.2a) územního plánu nedochází k záboru lesních pozemků ani k zalesnění 

pozemků. 
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15. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH UPLATNĚNÝCH K NÁVRHU 

ÚZEMNÍHO PLÁNU A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 
 
Změna č. 2a) Územního plánu Stéblová (dál jen „Změna č. 2a)“) vznikla rozdělením 

původní Změny č. 2 Územního plánu Stéblová (dále jen Změna č. 2“) po jejím veřejném 
projednání. Změna č. 2a) řeší část Změny č.2 týkající se změny koeficientu zastavění pro 
plochy s rozdílným způsobem využití BV, OM, RI a VD a zastavitelnou plochu ZM2/Z1.  

V této kapitole jsou vyřešeny námitky, které se týkají Změny č. 2a). 
 
Námitka č. 1 
Vodovody a kanalizace, a.s. 
Teplého 2014 
530 02 Pardubice 
zn. Jo/2019/N Z2 ÚP - 1515 
námitka podaná dne 06.09.2019 
 
Znění námitky: 
Předložený návrh Z2 ÚP obce Stéblová :  
a) stanovuje zastavěné území obce k 31.10.2018   
b) upravuje aktuálně výměry některých zastavitelných ploch a ploch přestavby 
c) doplňuje nové zastavitelné plochy : 
ZM2/Z1 -0,29 ha východní okraj sídla -VD výroba a skladování (stanice LPG - stavby a 

zařízení pro související dopravní a techn. infrastrukturu a veřejná prostranství, koeficient 
zastavění pozemků 80% ) 

ZM2/Z2 -0,38 ha západní. okraj sídla (uvnitř vodních ploch těžby štěrkopísků)- OS obč. 
vybavení - sport. zařízení 

ZM2/Z3 -2,68 ha západní část sídla (navazuje na vodní plochy těžby štěrkopísků) - RX 
rekreace se specif. využitím ( soc. zázemí a související dopravní a techn. infrastruktura, max 
zastavěná plocha jednotlivých staveb nepřekročí 15m2) 

ZM2/Z4 -0,05ha západní část sídla (navazuje na vodní plochy těžby štěrkopísků) - RX 
rekreace se specif. využitím ( soc. zázemí a související dopravní a techn. infrastruktura, max 
zastavěná plocha jednotlivých staveb nepřekročí 15m2) 

d) ruší stávající plochy přestavby a nahrazuje novým rozsahem : 
ZM2/P1- západní okraj území v areálu těžebního prostoru na ostrově - OS obč. 

vybavení - sport. zařízení 
R1 - plocha rezervy , jejíž využití bylo stanoveno po ukončení Plánu zajištění písníku 

Staré Ždánice v dobývacím prostoru Stéblová II,IV a VI a následném prověření v rámci změn 
ÚP. Nové plochy a koridory územních rezerv nejsou vymezeny. 

e) doplňuje plochy změn v krajině : 
ZM2/K1 - 35,758ha - plocha těžby nerostů - nezastavitelná plocha (NT) 
f) uvádí nový termín pro pořízení územní studie do 31.12.2023 
 
K předloženému řešení sdělujeme : 
Severovýchodní část nové lokality ZM2/Z3 se nachází v II. pásmu hygienické ochrany 

vodního zdroje Oplatil (veřejný zájem). 
K zadáni změny č. 2 ÚP Stéblová jsme se vyjádřili dopisem č.j. Ok/2015/up/912 za dne 

10.7.2015, ve kterém jsme vyjádřili náš nesouhlas s částí navržených změn územního plánu a 
požadovali zpracovat hydrogeologické posouzení rozšíření těžby na kapacitu a kvalitu jímané 
vody vodního zdroje Hrobice - Čeperka - Oplatil. 

Předložený návrh zadání změny č. 2 ÚP Stéblová obsahuje posouzení koncepce z 
hlediska vlivů na životní prostředí zpracované firmou EMPLA AG spol. s r.o. - Ing. Vladimír 
Plachý, únor 2019. 

K tomuto posouzení máme tyto připomínky: 
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- V posouzení není uvedena informace o ochranném pásmu vodního zdroje Oplatil, 
které se nachází na pozemcích v k.ú. Stéblová. Je vyhlášeno OP I. stupně v rozsahu vodní 
hladiny Z důvodu zhoršující se kvality jímané vody se připravuje vyhlášení OP II. stupně. 

- Na stránce 45 posudku je konstatováno „Stávající režim podzemních vod může být 
v souvislosti s uplatněním Změny c. 2 ÚP ovlivněn". Posudek se vlivem změn ÚP na zdroje 
skupinového vodovodu Pardubice dále nezabývá. 

- Novela zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předmětů), platná od 1.11. 2017, uložila výrobcům a dodavatelům pitné vody pro veřejné 
zásobování novou povinnost, a to zpracovat tzv. (rizikovou analýzu systému zásobování), 
která vyplývá ze Směrnice o jakosti vody určené k lidské spotřebě (98/83/ES). Cílem rizikové 
analýzy je zjištění rizik v systému zásobování vodou a přijmutí nápravných opatření za účelem 
zajištění výroby „bezpečné" pitné vody. Domníváme se, že vzhledem ke klimatickým 
poměrům ( sucho ) je nutné dalším rizikům předcházet. Obytné budovy, kempy, sportovní 
zařízení, parkoviště, kanalizace, štěrkoviště atd. jsou uvedeny V Metodickém návrhu Státního 
zdravotního ústavu ( září 2018 ) pro vypracování rizikové analýzy v příloze č. C části A jako 
možná rizika týkající se povodí a ochranného pásma zdroje. 

 
V návrhu změny č. 2 (ZM2/Z3, ZM2/K1, ZM2/Z2, ZM2/P1) územního plánu obce 

Stéblová není dostatečně posouzen vliv na vodní zdroj - písník Oplatil ( kvarterní 
kolektor, zdroj Hrobice- Čeperka), který patří mezi hlavní zdroje Vodárenské soustavy 
východní Čechy, která v rámci propojení vodárenských soustav zásobuje pitnou vodou 
cca 540 tis. obyvatel východních Čech. Z tohoto důvodu se změnami územního plánu 
nesouhlasíme. 

 
- V obci a k.ú. Stéblová je zásobování pitnou vodou zajištěno systémem 

veřejného vodovodu ve správě VAK Pardubice, a.s. 
Nově vymezené lokality bude možné na veřejný vodovod napojit po podrobném 

projednání techn. řešení a bilance odběrů jednotlivých areálů s VAK. 
- Vodovod pro veřejnou potřebu není v lokalitě vodovodem požárním a odběr vody pro 

účely požárních zásahů z tohoto zdroje lze uvažovat pouze jako doplněk primárního zdroje. 
Primární zdroj bude do řešeného dokumentu doplněn a specifikován. 

- Nové vymezené lokality nejsou v dosahu veřejné kanalizace. 
Další připomínky nemáme. 
 
Podpis :  
Ing. Jaroslav Kubínek, v.r. 
výrobní náměstek 
 
Přílohy námitky: 
Bez příloh. 
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka v části, která je směřována k plochám ZM2/Z2, ZM2/K1, ZM2/Z3, 

ZM2/P1 a s nimi spojenou problematikou bude vyhodnocena ve Změně č. 2b).  
Námitka se v části - týkající se systému řešení zásobování vodou - přijímá.  
 
Projektant doplnil do textové části způsob odkanalizování řešené lokality ZM2/Z1. 

Koncepce veřejné infrastruktury je doplněna v kapitole D.2.1. Zásobování vodou větou:  
„Vodovod pro veřejnou potřebu není v lokalitě vodovodem požárním a odběr vody pro 

účely požárních zásahů z tohoto zdroje lze uvažovat pouze jako doplněk primárního zdroje.“    
 
Odůvodnění: 
Uplatněné stanovisko společnosti Vodovody a kanalizace, a.s. pořizovatel vyhodnotil 

jako námitku oprávněného investora podanou v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona.  
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Námitka je ve své podstatné části směřována k lokalitám, které leží v II. pásmu 
hygienické ochrany vodního zdroje Oplatil (veřejný zájem). Jedná se o lokality - ZM2/Z3, 
ZM2/K1, ZM2/Z2, ZM2/P1, pro které byl zpracován dokument Vyhodnocení vlivů Změny č.2 
na životní prostředí. Oprávněný investor má námitky také k tomuto dokumentu. Na základě 
rozhodnutí obce (usnesení zastupitelstva č. 6-05/2020) byla Změna č. 2 rozdělena na změnu č. 
2a) a Změnu č.2b); výše uvedené lokality jsou řešeny ve Změně č. 2b). Změna 2a) řeší pouze 
změnu koeficientů zastavění pro jednotlivé druhy ploch a plochu ZM2/Z1. Pořizovatel 
zpracoval a vyhodnotil obsah námitky týkající se obsahu řešení Změny č. 2a) - jedná se pouze 
o obecné doplnění již stanovené koncepce technické infrastruktury.          

Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
Územní plán Stéblová, který nabyl účinnosti po Změně č. 3 dne 30.03.2019 
Změna č. 2 Územního plánu Stéblová, po veřejném projednání – 05/2019 
Spis Změny č. 2 Územního plánu Stéblová č. 16724/2015  
 
Námitka č. 2 
ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou 
Brozanská 490 
533 52 Staré Hradiště 
námitka podaná dne 16.09.2019 
 
Znění námitky: 
Nesouhlasím se stanovením dobývacího prostoru Stéblová VII a následnou těžbou 

štěrkopísků na p.č. 512/17, 512/1 a 521/21. 
 
Odůvodnění: 
Důvodem je zvýšení odparu vody a s tím související snížení spodní vody a snížení 

úrodnosti našich pozemků. Vykácení lesů bude mít negativní mikroklimatické podmínky 
v okolí (zahřívání, sucho).   

Podpis :  
Ing. Vladimír Řehounek v.r., jednatel 
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka je v plném rozsahu směřována k problematice řešení plochy ZM2/K1 - 

NT a s ní spojenou problematikou; námitka bude vyhodnocena ve Změně č. 2b).  
 
Námitka č. 3 
Aleš Hromádka 
Brožíkova 432  
530 09 Pardubice 
námitka podaná dne 13.09.2019 
 
Znění námitky: 
1) námitka vůči rozšíření těžby štěrkopísku vzhledem k historickým geografickým 

podmínkám a životnímu prostředí obyvatelů obce Stéblová i ostatním uživatelům nemovitostí 
v k. ú. obce Stéblová. 

2) námitka ke včlenění části "RI - REKREACE - PLOCHY STAVEB PRO 
RODINNOU REKREACI" navazující prostorově na plochy zastavěné bytovou výstavbou do 
zmíněného dodatku ÚP společně se změnami souvisejícími s rozšířením těžby štěrkopísku. 
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Odůvodnění: 
Při veřejném projednání Změny č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU STÉBLOVA dne 9.9.2019 

se projevilo složité sestavení částí zmíněného územního plánu, kdy je nosnou záležitostí 
"těžba štěrkopísku" vedle níž je úprava zmíněného územního plánu v části RI -Rekreace- 
plochy staveb pro rodinnou rekreaci navazující prostorově na zastavěné plochy výstavby v 
obci nicotnou záležitostí. Navíc k této navrhované změně nebyla vznesena při veřejném 
projednání dodatku č. 2 územního plánu Stéblová žádná připomínka. Proto namítám, že 
pokládám za účelné oddělení pasáže "RI - Rekreace plochy staveb pro rodinnou rekreaci" v 
níž dochází ke zvýšení koeficientu zastavěné plochy na 25 %. 

Pokud se týká těžby štěrkopísku a s touto těžbou souvisejících okolností tak namítám, 
že historicky bylo katastrální území obce Stéblová, a to již od tehdejšího pardubického 
velkostatku, zalesněno. Smíšený les pokládám za nezbytný pro udržení aspoň současných 
klimatických podmínek pro obyvatele obce i uživatele nemovitostí s katastru obce. 

 
Podpis :  
Aleš Hromádka, v.r. 
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka je v bodě 1) v plném rozsahu směřována k problematice řešení plochy 

ZM2/K1 - NT a s ní spojenou problematikou; námitka bude vyhodnocena ve Změně č. 
2b).  

Námitka se v bodě 2) přijímá.  
 
Odůvodnění: 
Předmětem námitky v bodě 2) je pozemek parc.č. 7/29 k.ú. Stéblová, který je ve 

vlastnictví namítajícího; námitka je podaná v souladu § 52 odst. 2 stavebního zákona. 
Požadavku namítajícího, aby byla pasáž "RI - Rekreace plochy staveb pro rodinnou rekreaci" 
v níž dochází ke zvýšení koeficientu zastavěné plochy na 25 %, účelně oddělena od části 
změny, která řeší nosnou záležitost "těžba štěrkopísku", bylo vyhověno. Obec Stéblová přijala 
dne 27.05.2020 usnesení č. 6-05/2020, na základě kterého je Změna č. 2 rozdělena na dvě části 
- Změnu č. 2a), která řeší změny koeficientů zastavení pro jednotlivé druhy ploch a plochu 
ZM2/Z1 a Změnu č. 2b), která řeší plochy ZM2/Z2, ZM2/Z3, ZM2/Z4, ZM2/P1 ZM2/K1 a 
popis týkající se plochy W.     

 
Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
Územní plán Stéblová, který nabyl účinnosti po Změně č. 3 dne 30.03.2019 
Změna č. 2 Územního plánu Stéblová, po veřejném projednání – 05/2019 
Spis Změny č. 2 Územního plánu Stéblová č. 16724/2015  
 
 
Námitka č. 4 
Ladislav Šín 
Stéblová 57 
533 45 Opatovice nad Labem 
námitka podaná dne 11.09.2019 
 
Znění námitky: 

1) Nesouhlasím se stanovením dobývacího prostoru Stéblová VII a následnou 
těžbou štěrkopísků na p.p.512/17, 512/1 a 512/21 o celkové výměře 54 ha. Těžba se uvádí 
36 ha? To znamená v budoucnu dotěžbu štěrkopísku tak, jak bylo veřejně řečeno v případě 
písníku Týniště. 
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2) Dle stav. zákona 183/2006 § 43 (1) cit. …….a stanoví podmínky pro využití 
těchto ploch……Přes námitky občanů obce Stéblová. 

 
Přednesené na jednáních dne 23.4.2019, 27.5.2019 svolaných zast. obce Stéblová nejsou 

zapracovány a ani nejsou stanoveny návrhem Změny č. 2 ÚP. 
Pozn. a) Pro lokality RD apod. jsou stanoveny a nesmyslně měněny např. 

zastavěnost území, tím dojde k dalšímu odvodu vody a opět bez stanovení podmínek. 
b) jak je možné, že pro RD jsou stanoveny protihlukové studie a pro těžbu 

štěrkopísku ne!! A co prach, spodní voda, usychání lesa.    
3) V důsledku trvalého čerpání vody od VAK a odparu vody všech písníků 1,4 . 

107 m3/rok došlo ke snížení hladiny a usychání dubů starých 80 let. O důsledcích na smrky 
jsou zřejmé. 

4) Kdo uhradí nebo provede zdarma občanům v důsledku těžby  
- prohloubení studní 
- škody na ovocných stromech 
- 24 let hluku, prachu, potíží i v noci 
- snížený výnos na polích 
- likvidace soukromých lesů v těsné blízkosti těžby (důkaz: viz např. stromy u 

písníku Týniště!) 
5) Nebyl dodržen stav. zák. §18 odst.4 

 
Podpis :  
Ladislav Šín, v.r. 
 
Přílohy námitky: 
Snímek katastrální mapy s pozemky, které vlastní namítající. 
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka je v plném rozsahu směřována k problematice řešení plochy ZM2/K1 - 

NT a s ní spojenou problematikou; námitka bude vyhodnocena ve Změně č. 2b).  
 
Námitka č. 5 
Petr Bayer 
Stéblová 77 
533 45 Opatovice nad Labem 
námitka podaná dne 11.09.2019 
 
Znění námitky: 
Zrušení části Změny č.2 ÚP Stéblová týkající se změny vymezené plochy o rozloze 36 

ha z plochy NP na plochu těžby nerostů ZM2/K1 nebo její oddělení od Změny č.2 a její 
následné samostatné projednávání. 

Odůvodnění: 
Předmětná část Změny č.2 ÚP Stéblová ZM2/K1 je v textové části plna nepřesností a 

zavádějících údajů. 
Rozloha plochy na plánovanou těžbu na str.6 je 35,758 ha, na str.29 je 35,66 ha a na 

str.30 je 36,353 ha. Který údaj správný? 
Na str. 14 je řešen soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, kde je 

uvedeno, že těžba štěrkopísku souladu s kap.1 ZÚR Pk přispívá k ochraně obyvatel před 
zdravotními riziky z narušené kvality prostředí, zejmén; ve vztahu k vysoké zátěži hlukem, 
atd. To máme brát jako výsměch obyvatelům obce? 

Na str.23 Plochy pro dobývání nerostů je uvedeno, že v rámci této činnosti je započtena 
i plocha pro zábor z důvo napojení na státní silniční síť. Přitom z výkresů vyplývá, že 
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vymezená plocha přímé napojení nemá a v případě realizace těžby je tudíž nezbytný další 
zábor lesa na příslušnou komunikaci. Odlesnění bude tedy větší než uváděných 36 ha!?! 

V rámci katastru obce Stéblová je 304 ha lesního porostu. Odlesněním cca 36 ha zmizí 
11,84 % této plochy. To je velmi vysoké číslo a v dnešní době změn klimatu téměř 
katastrofický zásah do místního ekosystému. 

Obyvatelé obce Stéblová s touto částí změny územního plánu nesouhlasí, byla sepsána 
protestní petice a prokazatelná většina se podepsala pod Věcně shodnou připomínku k této 
změně (ZM2/K1). V případě dalších neshod je připraveno vyhlášení referenda, jehož výsledek 
bude pro zastupitelstvo závazný. 

Z výše uvedených důvodů a zcela reálných negativních vlivů na životní prostředí a 
kvalitu života v obci Stéblová je třeba zrušit předmětnou část Změny č.2 ÚP Stéblová 
ZM2/K1, která se týká povolení těžby štěrkopísku. 

 
Podpis :  
Petr Bayer, v.r.   
 
Přílohy námitky: 
Bez příloh. 
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka je v plném rozsahu směřována k problematice řešení plochy ZM2/K1 - 

NT a s ní spojenou problematikou; námitka bude vyhodnocena ve Změně č. 2b).  
Námitka se v části - oddělení plochy těžby nerostů ZM2/K1 od Změny č. 2  - 

přijímá.  
 
Odůvodnění: 
Na základě rozhodnutí obce Stéblová (usnesení zastupitelstva č. 6-05/2020) byla Změna 

č. 2 rozdělena na změnu č. 2a) a Změnu č.2b); ve Změně č. 2b) jsou řešeny plochy ZM2/Z2, 
ZM2/Z3, ZM2/Z4, ZM2/P1, ZM2/K1 a popis týkající se plochy W. Změna 2a) řeší pouze 
změnu koeficientů zastavění pro jednotlivé druhy ploch a plochu ZM2/Z1.  

Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
Územní plán Stéblová, který nabyl účinnosti po Změně č. 3 dne 30.03.2019 
Změna č. 2 Územního plánu Stéblová, po veřejném projednání – 05/2019 
Spis Změny č. 2 Územního plánu Stéblová č. 16724/2015  
 
 
Námitka č. 6 
Ing. Jaroslav Šefl, zástupce veřejnosti 
Stéblová 76 
533 45 Opatovice nad Labem 
námitka podaná dne 04.09.2019 
 
Znění námitky: 
Týká se části Změny č.2: 
Plocha změny v krajině ZM2/K1 -plocha těžby nerostů - nezastavitelná (NT) o výměře 

35,758 ha. Nacházející se na pozemcích: p.č. 512/17, 512/1 a 512/21 k.ú. Stéblová. 
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1. Vznášíme námitky vůči projednávání uvedené části Změny č.2 Územního 
plánu Stéblová (dále jen ÚP) související s případným povolením těžby štěrkopísku v k.ú. 
Stéblová. 

 
Důvodem nesouhlasu jsou obavy z možných negativních vlivů a dopadů realizace 

těžby na životní prostředí a kvalitu života v obci Stéblová. 
 
2. Požadujeme zastavení projednávání uvedené části Změny č.2 ÚP obce 

Stéblová. 
 

Tento požadavek vyplývá z námitky uvedené v bodě 1. 
 
Odůvodnění: 

a) Lze předpokládat, že přípravou těžebního prostoru, tj. vykácením rozsáhlého 
lesního porostu dojde nenávratně k: 

• odstranění přirozené zvukové, prachové a povětrnostní ochrany obydlené části 
obce 

• výraznému omezení jeho klimatické, hydrické i půdoochranné funkce, 
• změně rázu krajiny až degradaci přírodního prostředí, 
• necitlivému zásahu do ekosystému lesa, 
• dalšímu poklesu hladin podzemních vod. 

b) Lze předpokládat, že v důsledku samotné těžby písku a jeho transportu dojde 
k: 

• dlouhodobému zhoršení životního prostředí z důvodu nadměrné prašnosti a 
hluku v bezprostřední blízkosti obydlené části obce,  

• negativním dopadům na místní podpovrchové vody a k vysychání studní 
občanů v obci. Rizika vzniklá po odkrytí hladiny podzemní vody nebude možné 
eliminovat žádnými reálně finančně proveditelnými opatřeními. 

c) Lze předpokládat, že vlivem dlouhotrvajícího suchého období v důsledku 
současných probíhajících klimatických změn, bude v dalších letech docházet k výrazným 
změnám v rázu krajiny, kvalitě a hustotě lesního porostu a k negativním dopadům na 
spodní a místní podpovrchové vody. Lze očekávat, že tyto změny by byly přípravou 
těžebního prostoru (odlesnění) a samotnou těžbou surovin ještě více zesíleny a všechny 
negativní dopady znásobeny. 

d) Je výrazná nedůvěra v realizaci opatření firmou v rámci povolovacích řízení a 
ve včasnou a efektivní realizaci protihlukových opatření. 

Podpis : 
Ing. Jaroslav Šefl, v.r.  
111 podpisů, v.r. 
 
Přílohy námitky: 
9 podpisových listů  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka je v plném rozsahu směřována k problematice řešení plochy ZM2/K1 - 

NT a s ní spojenou problematikou; námitka bude vyhodnocena ve Změně č. 2b).  
 
 
Námitka č. 7 
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 
Čerčanská 12 
140 00 Praha 4 
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námitka zn. 17771-ŘSD-19-11110 ze dne 30.08.2019 
podaná dne 11.09.2019 
 
Znění námitky: 
ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy, pro které 

vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I.třídy, zabezpečuje 
výstavbu a modernizaci dálnic a silnic l.třídy, spolupracuje s příslušnými orgány státní správy 
včetně orgánů samosprávy, poskytuje jim podklady a zpracovává vyjádření. 

ŘSD ČR zasílá následující námitky k návrhu Zm.č.2 územního plánu (dále jen ÚP) 
Stéblová jako oprávněný investor podle §52 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., (Stavební zákon) v 
platném znění. 

Správním územím obce prochází stávající silnice l.třídy I/37. 
Předmětem změny č. 2 ÚP Stéblová je m.j. vymezení plochy ZM2/Z1 na východním 

okraji obce uvnitř MÚK. Navržená plocha má být určena pro výrobu a skladování - drobná a 
řemeslná výroba (VD) - stanice LPG. Plocha by měla být dle návrhu Zm.č.2 ÚP napojena ze 
sjezdu ze silnice I/37. 

S umístěním plochy uvnitř MÚK lze ze strany ŘSD ČR souhlasit pouze za podmínky, 
že navrhovaná plocha pro stanici LPG bude napojena ze stávající silnice III/0376. 

Nesouhlasíme s napojením navrhované plochy ZM2/Z1 (plochy pro stanici LPG) na 
silnici l.třídy I/37 včetně větví křižovatky k ní náležejících. 

 
K návrhu Zm.č.2 ÚP Stéblová nemá ŘSD ČR další námitky. 
Podpis :  
Ing. Josef Šejnoha, v.r. 
vedoucí odb. investiční přípravy staveb 
 
Přílohy námitky: 
Bez příloh 
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se přijímá.  
Plocha ZM2/Z1 - má v textové části Změny č.2a) doplněnou podmínku: 
- dopravní připojení plochy na silnici I/37 (včetně větví křižovatky k ní náležejících) 

bude výhradně prostřednictvím místní komunikace III/0376, nikoliv novým přímým 
připojením na silnici I/37.  

  
Odůvodnění:  
 
Uplatněné stanovisko společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR pořizovatel vyhodnotil 

jako námitku oprávněného investora podanou v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona. 
Námitka se přijímá; podmínka pro dopravní připojení je doplněna dle uvedeného 

požadavku. Tato podmínka byla v textové části Změny č. 2 již uvedena, ale z její citace nebylo 
vše úplně zřejmé; z těchto důvodů je podmínka  ve Změně č. 2a) upřesněna. 

 
Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
Územní plán Stéblová, který nabyl účinnosti po Změně č. 3 dne 30.03.2019 
Změna č. 2 Územního plánu Stéblová, po veřejném projednání – 05/2019 
Spis Změny č. 2 Územního plánu Stéblová č. 16724/2015  
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16. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH K NÁVRHU 
ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 
Změna č. 2a) Územního plánu Stéblová (dál jen „Změna č. 2a)“) vznikla rozdělením 

původní Změny č. 2 Územního plánu Stéblová (dále jen Změna č. 2“) po jejím veřejném 
projednání. Změna č. 2a) řeší část Změny č.2 týkající se změny koeficientu zastavění pro 
plochy s rozdílným způsobem využití BV, OM, RI a VD a zastavitelnou plochu ZM2/Z1.  

V této kapitole jsou vyřešeny připomínky, které se týkají Změny č. 2a). 
 
Připomínka č. 1 
GasNet, s.r.o.,  
Klíšská 940/96 
400 01 Ústí nad Labem 
připomínka zn. 5001981123  
podaná dne 16.08.2019 
 
Znění připomínky: 
V řešeném území se nachází následující plynárenská zařízení ve správě společnosti 

GasNet, s.r.o.:  
■ středotlaké plynovody a přípojky. 
 
Ke změně č.2 územního plánu Stéblová nemáme žádné námitky. 
 
Pozn.: 
Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí 

GasNet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska. 
 
Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s 

platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další 
stanoviska k jiným částem stavby. 

 
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku 

- 5001981123 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz 
nebo NONSTOP zákaznická linka 80011 33 55. 

 
Podpis: 
Ing. Karel Petřík 
Technik správy DS-Čechy východ Odbor správy DS-Čechy východ 

Příloha :  
Orientační situace plynárenského zařízení v měřítku 1:17000  
 
Vyhodnocení připomínky: 
Obsahem uplatněného stanoviska není žádná konkrétní připomínka; v uplatněném 

stanovisku je pouze konstatována existence plynárenských zařízení ve správě výše uvedené 
společnosti. Přílohou stanoviska je orientační situace tohoto zařízení. 

 
Připomínka č. 2 
Andrea Jůvová Ritterová 
Stéblová 109 
533 45 Opatovice nad Labem 
připomínka podaná dne 16.09.2019 
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Znění připomínky: 
Zrušení části Změny č. 2 ÚP Stéblová týkající se změny vymezené plochy z plochy NP 

na plochu těžby nerostů ZM2/K1 nebo její oddělení od Změny č. 2 a její následné samostatné 
projednávání. 

Odůvodnění: 
V dnešní době změn klimatu je zásah těžbou štěrkopísku v dané lokalitě nevratným 

zásahem do ekosystému. Dále s sebou těžba přináší zhoršení kvality života, životního 
prostředí v okolí obce, tedy podmínek, které občané Stéblové kvitují. Obec byla doposud 
klidnou lokalitou. V případě těžby bude obec zatížena hlukem, prašnosti apod. Tuto 
skutečnost nemůže zvrátit ani provedená studie! 

Většina obyvatel obce Stéblová s těžbou nesouhlasí a upřímně a objektivně se obávají i 
záměru změny územního plánu, kde je plánována změna plochy na rekreační. Byla sepsána 
petice proti záměru těžby a byla podepsána nadpoloviční polovinou obyvatel obce. Pokud 
bude potřeba dalších kroků, je připraveno vyhlášení referenda, jehož výsledek by měl být 
směrodatný i pro zastupitelstvo obce. 

Z výše uvedených důvodů je třeba zrušit předmětnou část Změny č. 2 UP Stéblová. 
Podpis: 
Andrea Jůvová Ritterová, v.r. 
Příloha :   
Bez přílohy. 
 
Vyhodnocení připomínky: 
Připomínka je v plném rozsahu směřována k problematice řešení plochy ZM2/K1 - 

NT a s ní spojenou problematikou; připomínka bude vyhodnocena ve Změně č. 2b).  
Připomínce se v požadavku - oddělení plochy těžby nerostů ZM2/K1 od Změny č. 2  

-vyhovuje. 
 
Odůvodnění: 
Na základě rozhodnutí obce Stéblová (usnesení zastupitelstva č. 6-05/2020) byla Změna 

č. 2 rozdělena na změnu č. 2a) a Změnu č.2b); ve Změně č. 2b) jsou řešeny plochy ZM2/Z2, 
ZM2/Z3, ZM2/Z4, ZM2/P1, ZM2/K1 a popis týkající se plochy W. Změna 2a) řeší pouze 
změnu koeficientů zastavění pro jednotlivé druhy ploch a plochu ZM2/Z1.  

 
 
 

 
 
 
 

Poučení: 
 

Proti Změně č.2 Územního plánu Stéblová vydanému formou opatření obecné povahy 
nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů) 
 
 
 ……………………….                  …………………….. 
    starosta obce                                         místostarosta obce 
 
 
 
 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné 
vyhlášky. 
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III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ č.2a) 
 
 
 
 
 

ÚZEMNÍ PLÁN 
STÉBLOVÁ- 

-úplné znění po změně č.2a) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZPRACOVATEL:  ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH 

 NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE 

POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBICE 

DATUM: 07/2021 
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A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Územní plán obce řeší celé správní území obce Stéblová. Zastavěné území je vymezeno 
ke dni 31.12.2020. 

 

 

B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A 
ROZVOJE JEHO HODNOT 

 
Územní plán obce Stéblová zohledňuje republikové priority územního plánování, které 

jsou stanoveny tak, aby bylo dosaženo vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Územní plán 
Stéblová vytváří předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické 
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, 
civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a 
archeologického dědictví. Územní plán stanovuje podmínky pro hospodárné využívání 
zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území. 
 

Z hlediska ochrany přírody je zajištěna návaznost prvků ÚSES s okolními obcemi. 
 

Návrh územního plánu Stéblová je v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje 
Pardubického kraje. 

Návrh územního plánu umožňuje rozvoj zejména v oblasti venkovského bydlení ve 
správním území obce. Navržené plochy pro bydlení a výrobu navazují na stávající zástavbu 
obce a umožňují rozvoj obce v několikaletém časovém úseku. Pro rozsáhlejší lokality nové 
výstavby umístěné mimo zastavěné území se doporučuje zpracovat podrobnější zastavovací 
studii, která by stanovila prostorové regulativy. Z pohledu zachování krajinného rázu při 
výstavbě rodinných domů při respektování typického architektonického a hmotového 
uspořádání stávající venkovské zástavby by nemělo docházet k porušení tohoto rázu. 

V oblasti výroby jsou vymezeny územní podmínky pro rozvoj, v území se předpokládá 
vznik skladových areálů, lehké výroby i menších provozoven řemeslné výroby a služeb 
výrobního charakteru. Mimo zastavěné území ovšem ve vazbě na blízké vodní plochy a lesní 
plochy jsou vymezeny plochy pro rekreaci se specifickým využitím. 

Pro občanskou vybavenost nejsou vymezeny samostatné plochy, výstavba menších 
komerčních objektů občanské vybavenosti je přípustná v obytných plochách a výrobních.   

Závěrem lze konstatovat, že v období do aktualizace územního plánu se nepředpokládá 
využití všech navržených ploch pro zástavbu, ale nabídka rozvojových aktivit umožňuje 
výstavbu v různých místech obce. 

V řešeném území nejsou evidovány kulturní nemovité památky. Přesto se v řešeném 
území nachází řada prvků drobné architektury – např. křížků, Božích muk, které se doporučuje 
zachovat a dle potřeby rekonstruovat, neboť jsou dokladem původní lidové architektury.  
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C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, 
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVI TELNÝCH 
PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Územní plán obce řeší celé správní území obce Stéblová zahrnující katastrální území 
Stéblová o výměře 783 ha. V řešeném území se nachází obec Stéblová. 

Návrh urbanistického rozvoje obcí vychází ze stávajícího charakteru sídla a jeho funkcí. 
Při navrhování ploch pro novou výstavbu je nutné respektovat stávající urbanistickou 
strukturu, krajinářskou a rekreační hodnotu území. 

Vymezení zastavitelných ploch : 
 

 Plocha Popis plochy 

Z1 

Plocha se nachází na východní hranici zastavěného území obce, vymezena je 
pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena na místní komunikace. 
Lokalita je podmíněna prokázáním dodržení hygienických limitů hluku ze 
železničního koridoru na východní hranici navržené lokality v další fází  
(územní řízení, ohlášení a pod). Dále je nutné ověřit hydrogeologické 
podmínky – likvidaci dešťových ploch ze zástavby a komunikací vzhledem 
k vyšší hladině spodní vody. 

Z2 

Plocha se nachází na západní hranici zastavěného území obce, vymezena je 
pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena na místní komunikace. 
V jižní části lokality je vymezena plocha veřejného prostranství – veřejná 
zeleň. 
Podmínka využití území – územní studie, která by zejména ověřila dopravní 
napojení lokality na komunikace a veřejnou infrastrukturu, dále je nutné ověřit 
hydrogeologické podmínky – likvidaci dešťových ploch ze zástavby a 
komunikací vzhledem k vyšší hladině spodní vody. 

Z3a 

Plocha se nachází na západním okraji obce při jižní hranici zastavěného území 
obce, vymezena je pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena 
přímo sjezdy na místní komunikace.  

Z3b 

Plocha se nachází na východním okraji obce při jižní hranici zastavěného 
území obce, vymezena je pro výstavbu rodinných domů, plocha bude 
napojena na místní komunikace novými obslužnými komunikacemi. 
Podmínka využití území - územní studie, která by zejména prověřila 
dopravní napojení lokality na komunikace a veřejnou infrastrukturu. Lokalita 
je podmíněna prokázáním dodržení hygienických limitů hluku ze železničního 
koridoru na východní hranici navržené lokality v další fází (územní řízení, 
ohlášení a pod). Dále je nutné ověřit hydrogeologické podmínky – likvidaci 
dešťových ploch ze zástavby a komunikací vzhledem k vyšší hladině spodní 
vody. 

Z4 

Plocha se nachází na východní hranici řešeného území, vymezena je pro 
výrobu a skladování - drobné a řemeslná výroba, území bude napojeno na 
silnici III.třídy. Podmínka využití území – do doby dostavby silnice I/37 
nebudou do OP silnice umisťovány žádné objekty a zařízení, realizace 
ochranné zeleně směrem ke hřbitovu.  

Z5 Zrušena 

Z6 

Plocha se nachází v proluce mezi autobazarem a silnicí I/37, vymezena je pro 
výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba, území bude napojeno na 
silnici III.třídy. Podmínka využití území – do doby dostavby silnice I/37 
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nebudou do OP silnice umisťovány žádné objekty a zařízení. 

Z7 

Plocha se nachází západně od obce, vymezena je pro zemědělskou výrobu – 
farmu pro chov koní a agroturistiku, území bude napojeno na místní 
komunikace. Požaduje se respektovat ochranné pásmo lesa. Upozorňuje se 
zhoršené hydrogeologické poměry v území, vzhledem k vyšší hladině spodní 
vody a ne zcela funkčním vodotečím je nutné řešit likvidaci dešťových ploch 
ze zástavby a komunikací. 

Z8 

Plocha se nachází v místě původního skladového areálu podniku Synthesia 
Pardubice, vymezena je pro rekreaci se specifickým způsobem využití, území 
je dnes napojeno na účelovou komunikaci. Na využití plochy bude zpracován 
projekt ve spolupráci s projektantem ÚSES tak, aby došlo k posílení 
funkčnosti biocentra a záměr bude konzultován s Ministerstvem životního 
prostředí. 
Podmínka využití území - územní studie, která by zejména prověřila posílení 
funkčnosti biocentra. Studie bude projednána mimo jiné s Ministerstvem 
životního prostředí. Požaduje se respektovat ochranné pásmo lesa. 

Z9 

Plocha se nachází na západním okraji řešeného území, vymezena je pro 
sportovní účely, území bude napojeno na účelovou komunikaci. Na využití 
plochy bude zpracován projekt ve spolupráci s projektantem ÚSES tak, aby 
došlo k posílení funkčnosti biocentra a záměr bude konzultován 
s Ministerstvem životního prostředí. Podmínka využití území - územní 
studie, která by zejména prověřila posílení funkčnosti biocentra. Studie bude 
projednána mimo jiné s Ministerstvem životního prostředí. 

Z10 Návrhová plocha zrušena, jedná o zastavěné území 

Z11 

Plocha se nachází na východním okraji obce a navazuje na plochu Z3b. 
Plocha je vymezena je pro dopravní připojení plochy Z3b na stávající místní 
komunikaci. 

Plocha byla vymezena po veřejném projednání na základě podaných námitek 
a připomínek a požadavku pořizovatele. 

ZM1/Z1 

Plocha se nachází na východním okraji zastavěného území a navazuje na 
stávající plochu občanské vybavenosti. Plocha je určena pro občanskou 
vybavenost – komerční zařízení malá a střední. Plocha bude napojena na 
silnici III/0376. Druh a prostorové uspořádání zástavby je nutno řešit tak, aby 
nevznikly nároky na vybudování protihlukových opatření. 
 
Podmínka: 
Plocha je vedena jako podmíněně přípustná vůči navrženému zdvoukolejnění 
železniční trati č. 031 (Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř) a silniční 
komunikaci č. I/37. V další fázi řízení (územní řízení, apod.) bude doloženo 
nepřekročení hygienických limitů hluku ze stávajícího provozu na železnici č. 
031, včetně navrženého zdvoukolejnění železnice č. 031, a ze silniční 
komunikace č. I/37. 

ZM1/Z2 

Plocha je určena pro zdvoukolejnění železniční trati celostátního významu 
Pardubice - Hradec Králové – Jaroměř, č. 031. Plocha je vymezena jako 
dopravní infrastruktura-drážní. 

Podmínka: 

V další fázi řízení (územní řízení, apod.) bude doloženo nepřekročení 
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hygienických limitů hluku ze stávajícího provozu na železnici č. 031, včetně 
navrženého zdvoukolejnění železnice č. 031 v lokalitě ZM1/Z2, u nejbližších 
stávajících i nově navržených ploch s funkcí bydlení.  

ZM1/Z3 
Plocha se nachází při východním okraji zastavěného území a je určena pro 
dopravní napojení lokality Z1 na místní komunikaci jako veřejné prostranství. 

ZM1/Z4 
Plocha pro vybudování zastávky Stéblová obec, zahrnující i přeložku stávající 
polní cesty podél tratě. 

ZM1/Z5 
Vymezena je plocha pro vybudování nové TNS Stéblová, zahrnující i přívod 
VN 110 kV včetně ochranného pásma a přístupové komunikace. 

ZM2/Z1 

 
Plocha se nachází na východním okraji obce uvnitř mimoúrovňového křížení 
silnice I/37. Plocha je určena pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná 
výroba (VD) - vybudování stanice LPG. Plocha bude napojena ze sjezdu ze 
silnice I/37. Výměra plochy je 0,29 ha. Dopravní připojení plochy na silnici 
I/37 (včetně větví křižovatky k ní náležejících) bude výhradně prostřednictvím 
místní komunikace III/0376, nikoliv novým přímým připojením na silnici 
I/37. Plocha není v dosahu veřejné kanalizace. 

 
 

Plochy přestavby 
 
Plochy přestavby nejsou navrženy žádné. 
 
Systém sídelní zeleně 
 
V rozvojových plochách budou zachovány pokud možno veškeré vzrostlé dřeviny jako 

dělící, ochranné a krajinotvorné prvky a budou doplněny i výsadbou nových dřevin. Navržena 
je výsadba izolační a ochranné zeleně v ploše K1 (změny v krajině) mezi lokalitou Z1 a 
železniční tratí.  

Jako součást zastavitelné plochy Z2 (s výměrou nad 2 ha) je vymezena ucelená plocha 
zeleně v rozsahu 1 000m2 na každé 2 ha zastavitelného území.   

 
 
 

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJI 
UMISŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU 
INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 

 

Doprava silniční 

Navrženo je rozšíření dvoupruhové silnice I/37 na čtyřpruh včetně stavby nové 
mimoúrovňového křížení se silnicí III/0373 a III/0376. Součástí stavby jsou i protihluková 
opatření, řešení odvodnění komunikace a vegetační úpravy. Kategorie silnice bude S 24,5/100. 
Navržena je plocha Z11 pro dopravní připojení lokality Z3b na místní komunikaci. Navržena 
je plocha ZM1/Z3 pro dopravní připojení lokality Z1 na místní komunikaci.   

  Nové lokality budou napojeny na stávající místní komunikace a silnice III.třídy.  

Hromadná doprava 

Hromadná doprava osob bude i nadále zajišťována autobusovými  linkami. S ohledem 
na zátěž komunikační sítě a četnost linek není nutno řešit zastávkový záliv mimo vozovku pro 
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linkové autobusy. 

Železniční doprava 

Navrženo je zdvoukolejnění železniční trati celostátního významu Pardubice - Hradec 
Králové – Jaroměř, č. 031, která je nyní jednokolejná, elektrifikovaná.  

Pro zdvoukolejnění a směrovou úpravu trasy pro traťovou rychlost 160 km/h je 
navrženo v km 7,156 až 7,965 posun osy trati cca 25 m mimo stávající polohu a drážní 
pozemky. Pro zdvoukolejnění a směrovou úpravu trasy je navržena plocha ZM1/Z2.  

 
Vymezena je plocha pro vybudování zastávky Stéblová obec, zahrnující i přeložku 

stávající polní cesty podél tratě – ZM1/Z4. 

 

D.2. Vodní hospodářství 
 
D.2.1. Zásobování vodou 

V lokalitách navrhovaných investičních aktivit budou navrženy zaokruhované 
zásobovací řady. V dalších stupních dokumentace budou vodovodní řady navrženy dle 
příslušných norem a vyhlášek. 

Potrubí veřejného vodovodu nesmí být propojeno s vodovodními řady soukromých 
zdrojů. Pro odběry požárního zásahu je třeba zajistit a dle potřeby upravit a udržovat odběrná 
místa u vodotečí, rybníků a požárních nádrží. 

Vodovod pro veřejnou potřebu není v lokalitě vodovodem požárním a odběr vody pro 
účely požárních zásahů z tohoto zdroje lze uvažovat pouze jako doplněk primárního zdroje. 
 

D.2.2.  Kanalizace 

V obci bude zachován stávající oddílný způsob odkanalizování – tlaková kanalizace 
s napojením do gravitační kanalizace v obci Srch. Lokality budou napojeny novými řady na 
hlavní větve kanalizace. V lokalitách, kde je technicky obtížné se napojit na stávající 
kanalizaci, jsou možné i domovní ČOV nebo jímky na vyvážení. Dešťové vody z RD budou 
přednostně zasakovány na pozemcích RD. Dešťové vody z komunikací budou svedeny do 
stávající dešťové kanalizace, která je zaústěna do stávajících vodotečí a vodní nádrže na návsi 
(pokud to dovolí hydrogeologické podmínky) nebo budou zasakovány do zelených pásů podél 
vozovky. Navrženo je napojení dešťové kanalizace mimo vodní nádrž do stávající vodoteče. 

 

D.3. Elektrorozvody 

Zajištění dodávky el. energie pro výstavbu jednotlivých RD ve stávající zástavbě a 
zvýšení příkonu stávajících odběrů je možno pokrýt ze stávajících trafostanic a rozvodů. Při 
umístění připravovaných staveb je nutno v plném rozsahu respektovat stávající rozvodná 
energetická zařízení ČEZ a.s., včetně jejich ochranných pásem. 

Vymezena je plocha pro vybudování nové TNS Stéblová, zahrnující i přívod VN 110 
kV včetně ochranného pásma a přístupové komunikace – ZM1/Z5 

 

D.4. Telekomunikace, radiokomunikace 

Nově navržené lokality budou připojeny na stávající kabelové telekomunikační rozvody 
či vrchní vedení. Z důvodu vyhrazení místa pro položení telekomunikačních kabelů 
upozorňujeme na dodržování příslušných norem. 

Požaduje se respektovat, ochranné pásmo nadzemního vedení, které svojí výškou 
neovlivní běžnou stavební činnost, a ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku.  
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D.5. Zásobování teplem a plynem 

Novou zástavbu lze připojit na STL plynovodní řady, jejich prodloužením. 

 

D. 6. Nakládání s odpady 

Zachován bude stávající způsob nakládání s odpady.  

 

D.7. Občanská vybavenost a veřejná prostranství 

Výrazný rozvoj občanské vybavenosti v území se nepředpokládá. Objekty občanského 
vybavení související s bydlením lze situovat do ostatních ploch s rozdílným způsobem využití.      

Stávající veřejná prostranství budou zachována a postupně upravována dle dílčích 
projektů. Nová veřejná prostranství budou řešena jako součást zastavitelných ploch v rozsahu 
daném příslušnými vyhláškami (lokalita Z2). 

 

 

 

E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM 
EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ 
OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ  LOŽISEK 
NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ 

 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Do řešeného území zasahuje nadregionální biocentrum NRBC Bohdaneč (č.8), které 
pokrývá zalesněnou část řešeného území a vodní plochy. Funkční NRBC je situován v místě 
křížení nadregionálních biokoridorů K 71 Žehuň – Bohdaneč (typ MH), K 73 Bohdaneč – 
Vysoké Chvojno (typ B a N), K 74 Bohdaneč – Uhersko (typ MH). Biokoridory 
nadregionálního významu jsou tvořeny osami biokoridorů (K) a ochrannými zónami 
upřesněnými v návrhu ÚP. Typ“: B – borová, N – nivní, V – vodní, MB – mezofilní bučinová, 
MH – mezofilní hájová). 

Dle aktualizace ÚAP pro ORP Pardubice do řešeného území zasahují dále lokální 
biokoridory LK C88-C169 a LK Bohdaneč-Cháby.  

Část řešeného území je dotčena ochranným pásmem nadregionálního biokoridoru, které 
je upřesněno v návrhové části územního plánu. 

Převážná část lokálních prvků SES je funkční. Realizace prvků ÚSES se předpokládá v 
souvislosti s komplexními pozemkovými úpravami po vyřešení majetkových vztahů k půdě.  

U lokalit Z8 a Z9 se požaduje v rámci projektové přípravy zpracovat projekt ve 
spolupráci s projektantem ÚSES tak, aby došlo k posílení funkčnosti biocentra a záměr bude 
konzultován s Ministerstvem životního prostředí. 

 
Ochrana před povodněmi 
V řešeném území není nutno navrhovat ochranu před povodněmi. 
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Plochy pro dobývání nerostů, přírodní lázeňské zdroje 
 
V řešeném území se požaduje respektovat chráněná ložisková území, dobývací prostory, 

ložiska výhradní plochy. Těžba nerostných surovin je možná pouze v rámci vymezených 
ložisek a dobývacích prostor. 

Požaduje se respektovat ochranné pásmo II. stupně přírodních léčivých zdrojů Lázně 
Bohdaneč včetně podmínek a omezení stanovených příslušnými nařízeními. 

 
Archeologické památky 
 
Celé správní území obce je územím s archeologickými nálezy s prokázaným výskytem 

archeologického dědictví. Na území s archeologickými nálezy mají stavebníci uloženou dle 
zákona o státní památkové péči, v platném znění, oznamovací povinnost k záměru stavební 
činnosti a to Archeologickému ústavu Akademii věd ČR, v.v.i. 

 
 
Rekreace a sport 
 
Pro rekreaci se specifickým způsobem využití je navržena plocha Z8, pro občanskou 

vybavenost – sportovní a tělovýchovná zařízení je vymezena zastavitelné plocha Z9. 
 
 

 
 
 

F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ  (HLAVNÍ 
VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, 
NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH 
JE VYLOUČENO UMISŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO 
ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 SZ), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ  
PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 
PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK 
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU ( NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE 
ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ 
VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH 
VYUŽITÍ, 

 
 

Plochy s rozdílným způsobem využití: 

a) BV - bydlení  v rodinných domech - venkovské 

zahrnují zejména pozemky rodinných domů, výjimečně bytových domů, pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. Součástí 
plochy bydlení venkovského typu mohou být pozemky dalších staveb, které nesnižují kvalitu 
prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména 
obyvatelům v takto vymezené ploše 

Přípustné: 

- bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami a s chovem drobného domácího 
zvířectva, garáže jednotlivé 

- stavby a zařízení souvisejícího občanského vybavení (stavby a zařízení maloobchodu, 
ubytování, stravování, veřejné správy a administrativy, zdravotnické a sociální péče, 
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kulturní místního významu)  

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu, veřejná 
prostranství, odstavné a parkovací plochy sloužící obyvatelům v přilehlém území  

- dětská hřiště, veřejná zeleň 

- stavby pro rodinnou rekreaci 

Nepřípustné: 

- stavby pro průmyslovou výrobu a skladování, zemědělské stavby 

- čerpací stanice pohonných hmot 

- hromadné a řadové garáže 

Podmíněně přípustné: 

- stavby pro řemeslnou výrobu, služby mající charakter výroby, které svým 
provozováním a technickým zařízením nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve 
vymezené ploše a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše 

- bytové domy 

Prostorové uspořádání:  

- výšková regulace zástavby – max. 2.NP + podkroví 

- koeficient zastavění pozemků – 50% 

 

b) OM - občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední 

zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící zejména pro 
veřejnou správu, vzdělávání, sociální služby, zdravotní služby, maloobchod, ubytování, 
stravování, kulturu. Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na 
kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné.  

Přípustné: 

- stavby a zařízení pro maloobchod, veřejnou správu, tělovýchovu a sport, ubytování, 
stravování, zdravotní služby, sociální služby, vzdělávání, kulturu 
- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejná 
prostranství 

- sportovní plochy a zařízení jako součást areálů občanské vybavenosti, zeleň veřejná a 
ochranná 

- služební byty správců a majitelů zařízení 

Nepřípustné: 

- stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby 

- hromadné garáže, čerpací stanice pohonných hmot 

- stavby pro rodinnou rekreaci 

 

Prostorové uspořádání:  

- výšková regulace zástavby – max. 2.NP + podkroví 

- koeficient zastavění pozemků – 80 %  
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 c) OS - občanské vybavení –tělovýchovná a sportovní zařízení  

zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro tělovýchovu a 
sport 

Přípustné: 

- stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport 

- stavby a zařízení pro ubytování, stravování pro obsluhu území 

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných 
prostranství 

- služební byty správců a majitelů zařízení 

Nepřípustné: 

- stavby rodinných domů, bytových domů 

- stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby 

- stavby pro rodinnou rekreaci 

Prostorové uspořádání:  

- výšková regulace zástavby – max. 2.NP + podkroví 

- koeficient zastavění pozemků – 40%  

 

d) OH – občanské vybavení - hřbitovy 
 

zahrnují plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť 

Hlavní využití:  

- hřbitovy  

Přípustné: 

- plochy veřejné zeleně 

- související dopravní plochy a technická infrastruktura 

Nepřípustné: 

- všechny ostatní stavby 

 
 
e) RI – rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 

zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení pro rodinou rekreaci, pozemky dalších 
staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací 

 
Přípustné: 
- stavby pro rodinnou rekreaci 

- byty správců, majitelů zařízení 

Podmíněně přípustné: 

- stavby a zařízení pro sport, stavby ubytovacích zařízení (penziony), veřejná 
prostranství, veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, rekreační louky 
- plochy související dopravní a technické infrastruktury, za podmínky že nedojde ke 
snížení kvality prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami  
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Nepřípustné: 

- stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby 

- čerpací stanice pohonných hmot 

- stavby bytových a rodinných domů 

- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní 
služby, kulturu, veřejnou správu, stravování, služby, vědu a výzkum 

Prostorové uspořádání:  

- výšková regulace zástavby – max. 1.NP + podkroví 

- koeficient zastavění pozemků – 25 %  

 

f) RN – rekreace – na plochách přírodního charakteru  

zahrnují zejména pozemky v nezastavěném území, které slouží pro rekreaci ve vazbě na 
vodní plochy  

Přípustné: 

- veřejná tábořiště, sportovní plochy, přírodní koupaliště, rekreační louky, kde jsou 
umísťovány jen stavby přípustné v nezastavěném území, pokud je třeba umístit jiné 
stavby pro obsluhu území sloužícího rekreaci, musí být plochy vymezeny jako 
zastavěné území, respektive zastavitelné plochy (obvykle plochy občanského vybavení) 
Podmíněně přípustné: 

- drobné stavby pro občerstvení, sociální zázemí a související dopravní a technickou 
infrastrukturu, za podmínky že nedojde ke snížení kvality prostředí ve vymezené ploše   
- parkovací a odstavné plochy 

Nepřípustné: 

- všechny ostatní stavby  

Prostorové uspořádání:  

- výšková regulace zástavby – max. 1.NP + podkroví 

- koeficient zastavění pozemků – 10 %  

 

g) RX – rekreace – se specifickým využitím  

zahrnují zejména pozemky staveb pro rekreaci, stavby občanského vybavení, které 
souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, a stavby pro sport  

Přípustné: 

- stavby pro ubytování, sport a tělovýchovu, veřejné stravování sloužící výhradně pro 

obsluhu vymezené plochy 

- přírodní koupaliště, rekreační louky 

- veřejná zeleň 

- centrum pro handicapované a ohrožené živočichy 

Nepřípustné: 

- všechny ostatní stavby  
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Prostorové uspořádání:  

- výšková regulace zástavby – max. 1.NP + podkroví 

- koeficient zastavění pozemků – 15 %  

 

 

h) VD - výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba 

zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování, kde negativní 
důsledky nepřesahují hranice areálů 

Přípustné: 

- stavby a zařízení pro řemeslnou výrobu, služby mající charakter výroby, 
skladování, stavby pro servis a opravny  

- správní objekty, stavby pro obchodní prodej, čerpací stanice pohonných hmot, sklady, 
sběrné separační dvory 

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejná 
prostranství 

- služební byty správců a majitelů zařízení 

- zeleň veřejná a ochranná 

Nepřípustné: 

- stavby rodinných domů, bytových domů, rodinné rekreace 

- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní 
služby, kulturu, veřejnou správu  

- stavby a zařízení tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, zdravotní služby, vědu a 
výzkum 

- stavby průmyslové výroby, zemědělské výroby, skládky odpadů 

Prostorové uspořádání: 

- výšková regulace zástavby – max. 10 m nad terénem 

- koeficient zastavění pozemků – 80%  

 

 

ch) VZ - výroba a skladování - zemědělská výroba 

zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení pro zemědělskou výrobu a skladování 

Přípustné: 

- stavby pro zemědělskou výrobu, agroturistiku, skladování zemědělských výrobků  

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných 
prostranství 

- služební byty správců a majitelů zařízení, ubytování v rámci agroturistiky, správní 
objekty  

Nepřípustné: 

- stavby rodinných domů, bytových domů, rodinné rekreace, které nesouvisí s hlavní 
činností plochy 
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- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní 
služby, kulturu, pro obchodní prodej 

Prostorové uspořádání:  

- výšková regulace zástavby – max. 10 m nad terénem 

- koeficient zastavění pozemků – 40%  
 
 

i) ZV – veřejná prostranství  - veřejná zeleň  

zahrnují zejména plochy veřejných prostranství sloužící jako plochy zeleně veřejně 
přístupné, pozemků související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, 
slučitelné s účelem veřejné zeleně  

 Přípustné: 

 - přírodní i uměle založené plochy zeleně, vodní plochy 

 - hřbitovy, ochranná, izolační zeleň 

 - přírodní hřiště a přírodní sportovní zařízení, dětská hřiště 

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných 
prostranství 

Nepřípustné: 

- rodinné domy, bytové domy, stavby pro výrobu, skladování, zemědělství zdravotní 
péči, sociální služby, vzdělávání a výchovu, veřejnou správu, ubytování, stravování, 
služby, vědu a výzkum, stavby pro rodinou rekreaci 

- čerpací stanice pohonných hmot 

- stavby pro výrobu, skladování 

 

j) ZO – zeleň - ochranná a izolační  

zahrnuje plochy ochranné a izolační zeleně v sídlech; mohou to být například významné 
plochy izolační zeleně v ochranných pásmech těžkého průmyslu, zemědělské výroby, 
dopravních staveb 

Přípustné využití: 

- ochranná, izolační zeleň ve formě střední a vysoké zeleně (keře, stromy) 

- izolační stěny (protihlukové a pod.) zděné, montované  

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu  

Nepřípustné využití: 

- stavby pro bydlení, výrobu a skladování, zemědělskou výrobu, občanskou 
vybavenost, individuální rekreaci 

 

k) DS - dopravní infrastruktura – silniční  

zahrnuje pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, včetně dopravy v klidu a 
vybraných veřejných prostranství 

Přípustné: 

- silnice, místní komunikace, cesty, chodníky, cyklistické stezky 
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- odstavné a parkovací plochy, zastávky autobusů 

- zpevněná veřejná prostranství, drobné plochy zeleně 

- technická infrastruktura 

Nepřípustné: 

- všechny ostatní stavby 

 

l) DZ dopravní infrastruktura – drážní   
 

zahrnuje pozemky staveb a zařízení drážní dopravy 

Přípustné: 

- železnice, železniční zastávky, nádraží, odstavné a parkovací plochy sloužící 
železniční dopravě 

- zpevněná veřejná prostranství, drobné plochy zeleně 

- technická infrastruktura 

Nepřípustné: 

- všechny ostatní stavby 

 

m) NZ - plochy zemědělské  

zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a 
jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

Přípustné: 

- zemědělské obhospodařování, stavby pro skladování krmiv, stavby pro dočasný chov 
zvířat – např. salaše, oplocené výběhy zvířat, oplocené pastviny a sady 

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, 
stromořadí apod.) kromě zalesnění  jen dle ÚSES 

- stavby a zařízení technické infrastruktury a liniové technické infrastruktury 

Nepřípustné: 

- všechny stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím 

- skládky odpadů 

Podmíněně přípustné: 

-zemědělské účelové komunikace v rámci KPÚ 

-zalesnění pozemků za podmínky, že vynětí ze ZPF může být uskutečněno 
v konkrétních případech pouze na základě souhlasu orgánu ochrany ZPF. Takovéto 
souhlasy nemusejí být vydány v případě nevhodnosti návrhu v jednotlivých konkrétních 
případech   

 

 

n) NP - plochy přírodní 

zahrnují zpravidla pozemky v 1. a 2.zóně chráněné krajinné oblasti, pozemky 
v ostatních zvláště chráněných územích, pozemky evropsky významných lokalit, pozemky 
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biocenter a výjimečně pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

Přípustné: 

- zemědělské obhospodařování 

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, 
stromořadí apod.) jen dle ÚSES 

Nepřípustné: 

- veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím 

Podmíněně přípustné: 

- zemědělské účelové komunikace v rámci komplexních pozemkových úprav 

- zalesnění pozemků 

- veřejná dopravní a technická infrastruktura 

- těžba nerostných surovin v rámci stanovených dobývacích prostorů, po ukončení těžby 
bude provedena rekultivace vytěžených ploch   

 

o) NL- plochy lesní 

zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb a zařízení 
lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

Přípustné: 

- lesní plochy 

- stavby a zařízení lesního hospodářství 

- stavby a zařízení technické vybavenosti související s lesním hospodářstvím  

Nepřípustné: 

- všechny stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím 

Podmíněně přípustné: 

- dopravní a technická infrastruktura  

- těžba nerostných surovin v rámci stanovených dobývacích prostorů, po ukončení těžby 
bude provedena rekultivace vytěžených ploch   

 

p) NS - plochy smíšené nezastavěného území 

zahrnují zpravidla pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky zemědělského 
půdního fondu, případně pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez rozlišení 
převažujícího způsobu využití, pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů a 
pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

Přípustné: 

- lesní plochy, stavby a zařízení lesního hospodářství, stavby a zařízení technické 
vybavenosti související s lesním hospodářstvím 

- zemědělské obhospodařování, liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci 
krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.) jen dle ÚSES 

- vodní plochy a toky, pozemky určené pro vodohospodářské využití 
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Nepřípustné: 

- všechny stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím 

- skládky odpadů 

Podmíněně přípustné: 

- zemědělské účelové komunikace v rámci KPÚ 

- dopravní a technická infrastruktura   

 

 

q) W - plochy vodní a vodohospodářské 

zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro 
převažující vodohospodářské využití  

Přípustné: 

- vodní plochy a toky, pozemky určené pro vodohospodářské využití 

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, 
stromořadí apod.) jen dle ÚSES 

Nepřípustné: 

- všechny stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím 

 

r) TZ - plochy těžby nerostů - zastavitelné 

- plochy těžby nerostů zahrnují zpravidla pozemky povrchových dolů, lomů a pískoven, 
pozemky pro ukládání dočasně nevyužívaných nerostů a odpadů, kterými jsou výsypky, 
odvaly a kaliště, dále pozemky rekultivací a pozemky staveb a technologických zařízení pro 
těžbu. Do plochy těžby nerostů lze zahrnout i pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury  

Přípustné: 

- stavby technologických zařízení pro těžbu nerostů, skládky pro ukládání nerostů a 
odpadů 

- související stavby dopravní a technické infrastruktury 

- související stavby správních budov 

Nepřípustné: 

- všechny stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím 

 

s) TI - technická infrastruktura – inženýrské sítě 

zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení, 
technického vybavení, např. vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, 
trafostanice, energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě apod.  

Hlavní využití:  

- inženýrské sítě a zařízení 
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Přípustné využití: 

- stavby a s nimi provozně související zařízení, technického vybavení, např. vodovodů, 
vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, trafostanice, energetických vedení, 
komunikačních vedení veřejné komunikační sítě apod. 

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných 
prostranství 

Nepřípustné využití: 

- veškeré stavby a činnosti, které nesouvisí s hlavním využitím a nejsou uvedeny jako 
stavby přípustné 

 
 
 
 
G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 

PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A 
BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA 
K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 
Vymezení veřejně prospěšných staveb s možností vyvlastnění: 

VD1 – modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3.stavba 

zdvoukolejnění úseku Pardubice – Rosice nad Labem – Stéblová, v k.ú. Stéblová.  

VD2 – výstavba  zastávky Stéblová obec, zahrnující i přeložku stávající polní cesty 
podél tratě, v k.ú. Stéblová 

VT1 – výstavba nové TNS Stéblová, zahrnující i přívod VVN 110 kV a přístupové 

komunikace, v k.ú. Stéblová 

Veřejně prospěšná opatření k založení prvků ÚSES: 

VU1 - vymezení nadregionálního biokoridoru K 74, k.ú. Stéblová 

K zajišťování obrany a bezpečnosti státu nejsou navrženy žádné stavby a opatření. 
Plochy pro asanaci nejsou navrženy. 
 

 
 
 
 
 
H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 

PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, 
S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, 
PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A 
PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA  

 
 
V územním plánu nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro 

které lze uplatnit předkupní právo. 
 

 



Změna č. 2a) ÚP Stéblová                                                                                       Datum: 07/2021 
 

                                                                           91 
 

 

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

 

Územní plán vymezuje plochy, kde bude nutné prověřit možnost jejího využití územní 
studií, územní studie prověří architektonické a urbanistické řešení ploch ve vztahu k okolní 
zástavbě, prověří základní dopravní vztahy, možnosti napojení na sítě technické infrastruktury. 
Územní studie bude pořízena, schválena a vložena do evidence do 31.12.2025 ve 
jmenovaných lokalitách:  

Lokalita Z2 – plocha bydlení v rodinných domech - venkovské 

Lokalita Z3b – plocha bydlení v rodinných domech - venkovské 

Lokalita Z8 – plocha rekreace se specifickým způsobem využití, požaduje se budoucí 
využití plochy propojit s prvky ÚSES a stanovit podrobnější prostorové regulativy. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o plošně rozsáhlé území, budou v územní studii navrženy plochy nejen pro 
rekreaci, sport, ale také pro ostatní krajinotvorné funkce jako je zeleň, územní studie 
zpracovaná ve spolupráci s projektantem ÚSES prověří posílení funkčnosti biocentra. Studie 
bude projednána mimo jiné s Ministerstvem životního prostředí. 

Lokalita Z9 - plocha - občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení, územní 
studie zpracovaná ve spolupráci s projektantem ÚSES prověří posílení funkčnosti biocentra. 
Studie bude projednána mimo jiné s Ministerstvem životního prostředí. 

 

 

 

I. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO 
PROVĚŘENÍ 

 
Plochy a koridory územních rezerv nejsou vymezeny. 
 

 

 
 
J. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ 

K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 
 
I. Návrhová část: 
 
Textová část – listů 93 
Grafická část: 

1. Výkres základního členění území  M 1 : 5 000, počet listů – 2  

2. Hlavní výkres     M 1 : 5 000, počet listů – 2  

3.Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 

   M 1 : 5 000, počet listů – 2 
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4.Výkres vodního hospodářství   M 1 : 5 000, počet listů – 2 

5.Výkres elektro, plyn, spoje   M 1 : 5 000, počet listů – 2 
 
II. Odůvodnění 
Grafická část:  

6. Koordinační výkres    M 1 : 5 000, počet listů – 2 


