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B/I -Textová část

B/I.1

Postup při pořízení územního plánu

Zastupitelstvo obce Rybitví vydalo usnesením č. 5 dne 26. dubna 2010 Územní plán Rybitví (dále jen
„územní plán“). Územní plán nabyl účinnosti dne 13.května 2010. Dne 21.července 2011 byl u Nejvyyššího
správního soudu podán od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., návrh na zrušení opatření obecné
povahy dle § 101a a násl. zákona č. 150/2002 sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. Nejvyyšší
správní soud vydal dne 24.listopadu 2011 rozsudek NSS č.j. 7Ao 4/2011-126, dle kterého:
•

se v textové části územního plánu v části „3 urbanistická koncepce…..“ (str. 10) zrušil celý text plochy P1
– přestavbová plocha „spalovna“,
• se v textové části územního plánu v části „6 stanovení podmínek pro využití ploch…“ (str. 23) pod bodem
„10 TX – plochy technické infrastruktury – se specifickým využitím“ v odstavci B – funkční využití
přípustné, zrušil celý text pod číslem 1),
• se v grafické části územního plánu zrušilo vyznačení plochy P1 zařazené do kategorie TX,
• se v textové části odůvodnění územního plánu zrušilo rozhodnutí o námitce č. 1, které se vztahovalo
ke zrušené části územního plánu.
Zrušení výše uvedených částí územního plánu nastalo dnem právní moci rozsudku, tj. 24. listopadu
2011. Dle § 54 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, dále jen
„stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, dojde-li ke změně nebo zrušení rozhodnutí o námitkách je obec
povinna uvést územní plán do souladu s tímto rozhodnutím; na základě zrušení části územního plánu nelze
rozhodovat a postupovat podle neexistující části územního plánu.
Na základě těchto skutečností Zastupitelstvo obce Rybitví rozhodlo usnesením č. 2 ze dne 13. února
2012 ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. a), § 54 odst. 4 a ve smyslu § 55 odst. 3 stavebního zákona o
pořízení Změny č. 1 Územního plánu Rybitví (dále jen „Změna č.1“).
Magistrát města Pardubic jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je v souladu s § 6 odst. 1
stavebního zákona úřadem územního plánování, vykonávajícím v souladu s § 5 odst. 2 působnost ve věcech
územního plánování ve svém správním obvodu. Výkonem činností úřadu územního plánování byl pověřen Odbor
hlavního architekta Magistrátu města Pardubic (dále jen „pořizovatel“). Obec Rybitví požádala dle usnesení č. 2 ze
dne 13. února 2012 o pořízení Změny č.1 Magistrát města Pardubic. Magistrát města Pardubic pořizuje Změnu č.1
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona.
Zastupitelstvo obce Rybitví schválilo ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona
usnesením č. 2 ze dne 13. února 2012 Ing. Radima Voltra, starostu obce Rybitví, jako určeného zastupitele, který
bude spolupracovat s pořizovatelem Změny č. 1.
Usnesením č. 6 ze dne 18. června 2012 bylo rozhodnuto o pořízení Změny č. 2 Územního plánu Rybitví,
která měla řešit návrhy na změnu územního plánu od firem Synthesia, a.s. a Proxim, s.r.o. Usnesením č. 11 ze dne
17. prosince 2012 bylo usnesení č. 6 ze dne 18. června 2012 revokováno a bylo schváleno zahrnutí požadovaných
návrhů na změnu územního plánu do Změny č. 1 Územního plánu Rybitví dle usnesení č. 2 ze dne 13. února 2012.
Jednalo se o návrhy na změnu územního plánu od firem Synthesia, a.s. a Proxim, s.r.o., které byly doplněny o
žádost pana Václava Růžičky.
Pořizovatel zpracoval návrh zadání Změny č. 1, do kterého zapracoval jednotlivé žádosti. Návrh zadání
byl projednán v souladu s § 47 stavebního zákona ve dnech od 13. května 2013 do 11. června 2013. Požadavky a
podněty od dotčených orgánů a sousední obce Srnojedy k obsahu zadání byly v návrhu zadání zohledněny a
zapracovány. Veřejnost uplatnila 4 připomínky, které byly vyhodnoceny a do zadání zapracovány. Na základě
uplatněné připomínky č. 3 byl do zadání zapracován požadavek na prověření další lokality.
Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území bylo ve Změně č. 1
požadováno. Součástí vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území je také
zpracování vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí (SEA); požadavek na zpracování této dokumentace
vycházel z jednotlivých požadavků na změnu územního plánu – opětovné zahájení provozu spalovny odpadů po
její rekonstrukci a modernizaci a další byl požadavek na změnu zařazení z plochy VL - výroba a skladování – lehký
průmysl o rozloze cca 9,3 ha, na plochu VT - výroba a skladování – těžký průmysl a energetika. U obou případů se
jedná o plochy, ve kterých může být počítáno s návrhem aktivit vyjmenovaných v příloze č. 1 a 2. zák. č. 100/2001
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zadání byl po jeho projednání schválen Zastupitelstvem obce Rybitví usnesením č. 10 ze dne 09.
září 2013. Dne 16. června 2014 schválilo Zastupitelstvo obce Rybitví usnesením č. 6 zpracování Změny č. 1
projektantem Ing. arch. Tomášem Slavíkem. Schválené zadání předal pořizovatel včetně všech dalších potřebných
podkladů dne 26.června 2014 projektantovi. V průběhu zpracovávání návrhu Změny č. 1 projektantem, obdržel
pořizovatel žádost od obce Rybitví pro zapracování dalšího požadavku; tato žádost o jeho prověření byla
projektantovi odeslána 9. března 2015.
Dne 7. května 2015 obdržel pořizovatel námitku ke zpracovávané Změně č. 1 od pana Makarova.
Pořizovatel reagoval sdělením, že vzhledem k tomu, že ke dnešnímu dni nebyl zatím projektantem návrh Změny č.
1 pořizovateli předán, nelze podanou námitku zpracovat a vyhodnotit.
Návrh územního plánu pro společné jednání byl odevzdán dne 24. srpna 2015.
Společné jednání o návrhu Změny č. 1 (tj. projednání s dotčenými orgány sousedními obcemi, krajským
úřadem a veřejností) bylo zahájeno 1. září 2015, samotné společné jednání se konalo dne 30. září 2015.
Termín pro uplatnění stanovisek a připomínek byl stanoven od 2. září 2015 do 30. října 2015. V rámci
společného jednání bylo uplatněno 12 stanovisek dotčených orgánů, 5 připomínek, sousední obce neuplatnili
žádnou připomínku.
Z Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství byl obdržen nesouhlas s
vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na ochranu ZPF ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF,
konkrétně s lokalitou Z12, která leží částečně na půdách I. třídy ochrany a u které není dostatečným způsobem
zdůvodněn jiný výrazně převažující veřejný
zájem. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
vyhodnotil stanovisko dotčeného orgánu a zastavitelnou plochu Z12, která byla určena pro plochu VL – výroba a
skladování
–
lehký
průmysl
z návrhu územního plánu vypustil. Pro vymezení této zastavitelné plochy
nebyl po celou dobu pořizování uveden převažující veřejný zájem.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky společného jednání a dne 25.
května 2016 požádal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu,
oddělení územního plánování o stanovisko dle § 50 odst. 7 stavebního zákona a Krajský úřad Pardubického kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence o stanovisko k návrhu územního plánu dle
§ 50 odst. 5 stavebního zákona.
Stanovisko krajského úřadu (viz. níže), oddělení územního plánování bylo obdrženo dne 8. června 2016
a konstatovalo se v něm, že z hlediska širších vztahů je návrh změny koordinován s územně plánovacími
dokumentacemi sousedních obcí a byl zajištěn soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem. Krajský úřad neshledal nedostatky, které by z hledisek uvedených v § 50
odst. 7 stavebního zákona bránily zahájení řízení o návrhu Změny č. 1 ÚP Rybitví.
Stanovisko k vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP Rybitví na životní prostředí dle § 50 odst.5 stavebního zákona bylo
obdrženo dne 30. června 2016, bylo souhlasné s podmínkami, které byly do návrhu územního plánu zapracovány.
Pořizovatel předal projektantovi dne 30. června 2016 veškeré výsledky vyhodnocení společného jednání včetně
Stanoviska k vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP Rybitví na životní prostředí.
Po převzetí upraveného návrhu Změny č. 1 ÚP Rybitví pro veřejné projednání bylo pořizovatelem
svoláno veřejné projednání v souladu s § 52 stavebního zákona na 27. února 2017 ve 14:00 h v zasedací místnosti
Obecního úřadu obce Rybitví . Na veřejné projednání byly pozvány jednotlivě dotčené orgány, sousední obce,
krajský úřad, obec Rybitví a veřejnou vyhláškou byla pozvána veřejnost. Úplná dokumentace návrhu byla společně
s vyhodnocením vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území vystavena na internetových stránkách města
Pardubice a také k nahlédnutí ve fyzické podobě na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubice a obci
Rybitví. V průběhu řízení o návrhu územního plánu bylo obdrženo 6 stanovisek dotčených orgánů, stanovisko
krajského úřadu, oddělení územního plánování, 4 námitky a 14 připomínek. Sousední obce – Statutární město
Pardubice, Městský obvod Pardubice VI a obec Srnojedy uplatnili připomínky.
Ve stanovisku krajského úřadu, oddělení územního plánování bylo požadováno z kapitoly „4.7 Nakládání
s odpady“ textové části návrhu změny vypustit větu: „Zařízení s možným nadregionálním významem se na území
obce Rybitví nepřipouštějí, pokud nejsou uvedena v nadřazené územně plánovací dokumentaci". V souvislosti s
úpravou kapitoly 4.7 byla požadována také oprava textu odůvodnění návrhu změny.
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení integrované
prevence potvrdil ve stanovisku k měněným částem Změny č. 1 ÚP Rybitví, že se jedná o změny, které nejsou
důvodnem pro změnu původního stanoviska dle § 50 odst. 5 stavebního záíkona k vyhodnocení vlivů Změny č. 1
ÚP Rybitví na životní prostředí.
Významnou lokalitou, kterou řeší Změna č. 1 ÚP Rybitví je plocha přestavby TX (plocha se stávajícím
objektem spalovny); problematika řešení této plochy byla v celém rozsahu textu předmětem připomínky č. 5 ze
společného jednání, předmětem všech připomínek z veřejného projednání a námitky č. 3 a 4 z veřejného
projednání. Tyto připomínky a námitky a také stanovisko krajského úřadu, oddělení územního plánování (viz. výše)
zásadním způsobem připomínkují nově navrženou koncepci nakládání s odpady včetně jejího odůvodnění. Řešení
koncepce nakládání s odpady souvisí se stávajícím objektem spalovny, která se nacházela dle Územního plánu
Rybitví (dále jen „územní plán“) v ploše přesastvby P1 určené pro plochu TX – plochy technické infrastruktury – se

specifickým využtím. V ploše TX územní plán vyloučil jakékoli nakládání s odpady, a tudíž znemožnil provoz
spalovny průmyslových odpadů jakožto zařízení na nakládání s odpady. Proti tomuto řešení byla podaná soudní
žaloba, na základě které rozhodl Nejvyšší správní soud (dále také „NSS“) 24. listopadu 2011 tak, že zrušil část
textu plochy TX, který zakazoval jakékoli nakládání s odpady, část textu plochy P1 a v grafické části zrušil
vyznačení plochy P1 zařazené do kategorie plochy TX. Úkolem Změny č. 1 ÚP Rybitví dle schváleného zadání je
uvést změnu územního plánu do souladu s rozhodnutím NSS.
Podané připomínky, které se týkají navržené koncepce nakládání s odpady směřují především proti
samotnému provozování spalovny odpadů v průmyslové části obce Rybitví, která je vnímaná jako další zdroj
znečištení ovzduší nejenom samotné obce Rybitví ale i města Pardubic a okolních obcí.
Proti návrhu koncepce nakládání s odpady podala námitku i samotná společnost, která má zájem o
znovuobnovení provozu spalovny. Město Pardubice, samospráva města se také zabývá problematikou stávajícího
objektu spalovny čímž reaguje na nespokojenost obyvatel města, která byla vyjádřená mimo jiné i v petici
vyjadřující se proti realizaci záměru spalovny, kterou podepsalo více než 50 tisíc obyvatel města. Samospráva
města Pardubice začala problematiku řešit tak, že začala aktivně jednat se společností, která tento objekt vlastní a
má zájem, o obnovení jejího provozu; zastupitelstvo města schválilo v květnu 2017 odkup objektu saplovny; do
konce prosince 2017 nedošlo v zastupitelstvu ke schválení finančních prostředků pro tento odkup, takže tato
problematika není zatím jednoznačně vyřešena.
Obec Rybitví ná základě výše uvedených skutečností v pořizování Změny č. 1 ÚP Rybitví vyčkávala na
výsledek řešení odkupu samotného objektu spalovny městem Pardubice; změna vlastníka tohoto objektu by
znamenala také změnu záměru jeho využití, což by mělo dopad i na řešení Změny č. 1 ÚP Rybitví.
Vzhledem k tomu, že problematika odkupu spalovny není jednoduchá obec Rybitví se rozhodla, že se
proces pořízení Změny č. 1 ÚP Rybitví rozdělí v této etapě na dvě části – Změnu 1/b Územního plánu Rybitví (dále
jen „Změna č. 1/b ÚP Rybitví“), která bude řešit pouze původní plochu přestavby TX (plocha se stávajícím
objektem spalovny) a Změnu 1/a Územního plánu Rybitví (dále jen „Změna č. 1/a ÚP Rybitví“), která bude
obsahovat všechny ostatní lokality řešené v toho času pořizované Změně č. 1 ÚP Rybitví. Toto rozhodnutí bylo
přijato usnesením Zastupitelstva obce Rybitví č. 3/2018 dne19.3.2018. Důvodem tohoto usnesení byla složitost a
nevyjasněnost problematiky dalšího vývoje odkupu objektu spalovny a snaha obce nebrzdit další investory, kterých
problematika řešená ve Změně č. 1 ÚP Rybitví s objektem spalovny a s koncepcí nakládaní s odpady nesouvisí.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky veřejného projednání a zpětně
společného jednání pouze pro rozdělenou část Změny č. 1/a ÚP Rybitví, zpracoval s ohledem na veřejné zájmy
návrh rozhodnutí o námitkách (jedná se pouze o 2 námitky) a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných ke
společnému jednání byl upraven dle rozdělení změny. V rámci veřejného projednání byly uplatněny pouze
připomínky, které se v celém rozsahu textu týkají navržené koncepce nakládání s odpady (objektu spalovny); tyto
připomínky budou vyhodnocovány ve Změně č. 1/b ÚP Rybitví.
Námitky a připomínky ke Změně č. 1/a ÚP Rybitví se týkali částí, které nebyly předmětem řešení změny
a proto jejich vyhodnocení nebylo nutné projednat dle § 53 odst. 1 stavebního zákona.
Dokumentace Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP Rybitví na životní prostředí (SEA) a Vyhodnocení vlivů
Změny č. 1 ÚP Rybitví na udržitelný rozvoj území jsou pro obě rozdělené změny společné. Obě dokumentace byly
řádně projednané v souladu se stavebním zákonem, k dokumentaci SEA bylo obdržené souhlasné stanovisko (viz.
kapitola B/I.5d) dle § 50 odst. 5 stavebního zákona, které bylo potvrzeno stanoviskem příslušného úřadu po
veřejném projednání (viz. kapitola B/I.5d).
Na základě výsledků veřejného projednání nedošlo k podstatné úpravě Změny č. 1/a ÚP Rybitví.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky veřejného projednání, pořizovatel dopracoval
přezkum a odůvodnění návrhu Změny č. 1/a ÚP Rybitví dle § 53 stavebního zákona a zajistil úpravu návrhu Změny
č. 1 ÚP Rybitví spočívající v rozdělení na Změnu č. 1/a ÚP Rybitví a Změnu č. 1/b ÚP Rybitví.
Následně byl návrh Změny č. 1/a ÚP Rybitví předložen zastupitelstvu obce k vydání.
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Stanovisko k návrhu Změny č. 1 územního plánu Rybitví
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu (dále jen krajský
úřad) obdržel dle § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů dne 1. 9. 2015 oznámení o společném jednání o návrhu Změny č. 1 územního plánu
Rybitví (dále jen návrh změny) a dokumentaci návrhu změny. V souladu s § 50 odst. 7 stavebního zákona obdržel
krajský úřad dne 26. 5. 2016 kopie stanovisek a připomínek, které byly k návrhu územního plánu uplatněny.
Krajský úřad na základě předložených podkladů vydává toto stanovisko dle § 50 odst. 7 stavebního
zákona.
a) Posouzení z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy
Z hlediska širších vztahů je návrh změny koordinován s územně plánovacími dokumentacemi sousedních
obcí. Lokální biokoridor LBK 20, který neměl zajištěnou návaznost na ÚP Lázně Bohdaneč, je v návrhu změny
vypuštěn.
Dle předložených podkladů sousední obce neuplatnily při společném jednání připomínky.
b) Posouzení z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem
Návrh změny je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 1,
schválené usnesením vlády České republiky č. 276 dne 15. 4. 2015 (dále jen PÚR ČR). Návrh změny 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.
Návrh změny je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 1 (dále
jen PÚR ČR) a 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.
Návrh změny je v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění aktualizace č. 1 ,
která nabyla účinnosti 7. 10. 2014 (dále jen ZÚR Pk):

−

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

−

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

−

Respektuje zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích s přírodními, kulturními a civilizačními
hodnotami, které jsou stanovené v kap. 5 ZÚR Pk.

−

ZÚR Pk zařazuje předmětné území dle cílových charakteristik krajiny do krajiny lesozemědělské a sídelní.
Návrh změny respektuje zásady pro plánování změn v území, které jsou stanovené z hlediska péče o krajinu v
kap. 6 ZÚR Pk.

−

Vydaný územní plán vymezuje a zpřesňuje koridor nadmístního významu pro umístění veřejně prospěšné
stavby D09 - přeložka silnice I/36 Lázně Bohdaneč.

−

Návrh změny vymezuje a zpřesňuje koridor nadmístního významu pro umístění stavby D45 -prodloužení
silnice II/341 Staré Čívice - L. Bohdaneč.

−

Vydaný územní plán vymezuje a zpřesňuje nadregionální biokoridor územního systému ekologické stability
K 72 Žehuňská obora - Bohdaneč a regionální biocentrum RBC 917 Labiště pod Černou při respektování čl.
110 až čl. 113 ZÚR Pk a návrh změny není s těmito skladebnými částmi územního systému ekologické stability
v rozporu.

c) Posouzení z hlediska záležitostí nadmístního významu dle § 43 odst. 1 stavebního zákona
Návrh změny neobsahuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního
rozvoje.
Na základě posouzení návrhu změny lze konstatovat, že byly naplněny požadavky na zajištění
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a byl zajištěn soulad návrhu změny s politikou
územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
Krajský úřad neshledal nedostatky, které by z hledisek uvedených v § 50 odst. 7 stavebního
zákona bránily zahájení řízení o návrhu Změny č. 1 územního plánu Rybitví.

otisk úředního razítka
Ing. Pavel Kalivoda
vedoucí odboru
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Stanovisko k měněným částem Změny č. 1 územního plánu Rybitví

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen krajský úřad) obdržel dne 16. 1. 2017 oznámení
o zahájení řízení o návrhu Změny č. 1 územního plánu Rybitví (dále jen návrh změny), ve smyslu § 52 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona krajský úřad jako nadřízený orgán uplatňuje stanovisko k
částem řešení, které byly od společného jednání změněny.

Krajský úřad uplatňuje požadavek na úpravu návrhu změny z hlediska vyhodnocení souladu návrhu
změny s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a koordinace využívání
území s ohledem na širší územní vztahy.

Ve změně územního plánu nemůže být rozhodování o využití území podmíněno uvedením záměru v
nadřazené územně plánovací dokumentaci.

Z kapitoly 4.7 textové části návrhu změny požadujeme vypustit větu: „Zařízení s možným nadregionálním
významem se na území obce Rybitví nepřipouštějí, pokud nejsou uvedena v nadřazené územně plánovací
dokumentaci". V souvislosti s úpravou kapitoly 4.7 je nutné opravit i odůvodnění návrhu změny.
Odůvodnění:
Krajský úřad vydal na základě posouzení návrhu změny dne 8. 6. 2016 pod čj. KrU 40283/2016
stanovisko, kde potvrdil naplnění požadavků na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní
vztahy a zajištění souladu návrhu změny s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou
krajem. Krajský úřad neshledal nedostatky, které by z hledisek uvedených v § 50 odst. 7 stavebního zákona bránily
zahájení řízení o návrhu Změny č. 1 územního plánu Rybitví.

Krajský úřad posoudil zveřejněnou upravenou dokumentaci návrhu změny se závěrem, že dokumentace
návrhu změny pro veřejné jednání byla měněna z hlediska záměrů dotýkajících se nadřazené územně plánovací
dokumentace.
Od společného jednání byla textová část návrhu změny upravena v části 4.7 Nakládání s odpady.
Kapitola byla změněna a obsahuje nový text: „Zařízení s možným nadregionálním významem se na území obce
Rybitví nepřipouštějí, pokud nejsou uvedena v nadřazené územně plánovací dokumentaci".

Politika územního rozvoje je závazná pro zásady územního rozvoje, které jsou závazné pro pořizování a
vydání územního plánu (§ 31 a § 36 stavebního zákona). Stavební zákon umožňuje řešit záležitosti republikového
významu v zásadách územního rozvoje, a to i v případě, že nejsou obsaženy v politice územního rozvoje.
Podmínkou takového postupu je, že ministerstvo nevyloučí ve svém stanovisku podle § 37 odst. 9 stavebního
zákona, že uvedené záležitosti týkající se rozvoje území státu mohou být součástí zásad územního rozvoje. Dle
ustanovení § 43 odst. 1 stavebního zákona, je možné řešit záležitosti nadmístního významu v územním plánu v
případě, že v zásadách obsaženy nejsou za podmínky, že to krajský úřad nevyloučí ve svém stanovisku podle § 50
odst. 7 stavebního zákona. Stavební zákon neumožňuje opačný postup. Územním plánem ani jeho změnou nelze
podmiňovat rozhodování o změnách v území pořízením a vydáním aktualizace zásad územního rozvoje. Vlastníka
dotčeného území nelze omezovat územním plánem nad přípustnou míru stanovenou zákonem. K rozhodnutí o
pořízení a k vydání aktualizace zásad územního rozvoje je příslušné zastupitelstvo kraje.
ot isk úředn í ho razí t ka
Ing. Pavel Kalivoda
vedoucí odboru

B/I.2

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

B/I.2a - Vyhodnocení z hlediska požadavků vyplývajících z Politiky územního
rozvoje ČR
Politika územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen „PÚR ČR 2008“) byla schválena usnesením
vlády č.929/2009 dne 20. července 2009. Aktualizace č. 1 PÚR ČR 2008 byla schválena usnesením vlády č.276
dne 15. dubna 2015. Návrh změny č. 1 ÚP Rybitví byl posouzen ve vztahu k Politice územního rozvoje České
republiky, ve znění aktualizace č. 1 (dále jen „aktualizovaná PÚR ČR“).
Změnou č. 1/a územního plánu Rybitví (dále jen „změnou č. 1/a ÚP“) byly vyhodnoceny tyto požadavky:
• zohlednit dotčení řešeného území polohou v rozvojové oblasti OB4 – Rozvojová oblast Hradec
Králové/Pardubice.
Území je ovlivněné rozvojovou dynamikou krajských měst Hradec Králové a Pardubic při
spolupůsobení vedlejšího centra Chrudim. Rozvojově podporujícím faktorem je poloha Pardubic
na I. tranzitním železničním koridoru, dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové s plánovaným
pokračováním do Polska a perspektivní propojení rychlostní silnicí R 35 s Olomoucí, které
poskytne alternativu rychlého západovýchodního silničního spojení v ČR vedle dálnice D1.
Změna č. 1/a ÚP zohledňuje polohu v rozvojové oblasti návrhem ploch pro podnikání Z11 a pro
dopravní infrastrukturu Z10.
• řešené území nespadá do specifických oblastí ani do koridorů či ploch technické infrastruktury
vymezených aktualizovanou PÚR ČR.
Změnou č. 1/a ÚP je toto respektováno.
Z aktualizované PÚR ČR jsou dále respektovány republikové priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje, řešenou změnu č. 1/a ÚP byly zhodnoceny zejména následující:
l ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví, zachovávat ráz jedinečné urbanistické struktury území,
struktury osídlení a kulturní krajiny – zejména zachovat a chránit urbanistickou strukturu území, významnou zeleň v obci, hodnotnou hranici přírodního a urbanizovaného prostoru, nemovité kulturní památky, historicky významné stavby a posílit ochranný režim územního systému ekologické stability
Priorita je naplňována respektováním stávající urbanistické koncepce územního plánu Rybitví (dále jen „ÚP
Rybitví“) (která jako základní koncepce již tyto hodnoty zohledňuje) a následným návrhem prostorového
uspořádání území, návrhem regulativů způsobu využití území, zohledněním legislativních limitů v řešeném
území, zpřesněním územního systému ekologické stability území atd. Ráz urbanistické struktury osídlení je
návrhem zastavitelné plochy Z11 respektován. K dalšímu rozvoji civilizačních a kulturních hodnot území
jsou navrženy plochy územního systému ekologické stability (dále také „ÚSES“).
l při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i
hodnoty území; při řešení ochrany hodnot území zohledňovat požadavky na zvyšování kvality života
obyvatel a hospodářského rozvoje území – zejména zmírnit negativní vlivy blízkého průmyslového areálu
na životní prostředí a tím i vliv na kvalitu života obyvatel obce; životní prostředí dále nezatěžovat provozy s
negativním vlivem na okolní zástavbu a přírodní prostředí, posílit ekologickou stabilitu území, rozvíjet a
chránit přírodní hodnoty, rozvíjet a chránit soubory sídelní zeleně v centru obce i v zastavěném území, na
veřejných prostranstvích a v krajině, posílit zapojení řešeného území do systému cyklistických stezek, posílit prostupnost krajiny a tras; posílit rozvoj a doplnění technické infrastruktury
Návrh změny č. 1/a ÚP vychází z podrobné analýzy zadání změny č. 1 ÚP, které vzniklo spoluprací veřejného sektoru (požadavky k návrhu zadání změny č. 1 ÚP ), určeného zastupitele a pořizovatele. Z tohoto je patrné upřednostňování komplexního přístupu, aniž by byla uplatňována jednostranná hlediska a
požadavky. Výsledkem je návrh funkčního a prostorového uspořádání území akceptovaný všemi stranami,
čímž je deklarován komplexní přístup. Dále je priorita naplněna návrhem zastavitelných ploch jako
kompenzace za vypuštěné či zmenšené plochy Z3 – 5, tedy komplexním řešením zohledňujícím celkovou
bilanci vycházející z dílčích analýz a bilancí potřeby návrhu zastavitelných ploch. V případě návrhu plochy
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l

výroby Z11 dojde k potenciálnímu nárůstu hospodářského rozvoje obce, který přispěje i k navýšení kvality
života obyvatel. Pozitivním příspěvkem zvyšování kvality obyvatel představuje i zjednodušení umisťování
veřejných prostranství a občanského vybavení v centru obce. Aktualizace zastavěného území a další uvedení výrobních lokalit do souladu s jejich skutečným využitím povede k posílení právní jistoty investorů v
území. Případné negativní vlivy těžkého průmyslu tak zůstávají v hranicích již existujících areálů. Stanovené podmínky zachování celistvosti zemědělského půdního fondu pro navrhovanou přeložku silnice II/341
pak v rámci změny ÚP představuje výrazné pozitivum pro budoucí řešení prostupnosti krajiny. Návazností
na dlouhodobě stanovenou koncepci ÚP Rybitví jsou pak stabilizovány i další hodnoty v území (zeleň,
volná krajina, kulturní hodnoty, atd.).
podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury, vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost – zejména podporovat
partnerství a spolupráci na úrovni místních samospráv a v oblasti společenských, kulturních a sportovních aktivit, dále v oblasti občanské vybavenosti, zajištění sociálních služeb, zdravotnictví nebo vzdělání (především vyššího stupně), v zajištění dopravní obslužnosti území, integrovaného dopravního systému, při budování technické infrastruktury, v hospodaření s odpady a odpadními vodami (svoz odpadů,
provoz skládek nebo recyklace odpadů),
Je podporováno vymezením plochy pro podnikání (Z11) a uvedením do souladu skutečného stavu ploch
(VT), které vytvářejí pracovní příležitosti nejen pro obyvatele obce Rybitví, ale i Pardubic, Hradce Králové
apod. Zlepšením dopravního napojení vymezením zastavitelné plochy pro dopravu silniční (Z10) se zlepší
dopravní prostupnost celého regionu, a tím i zlepší dostupnost ostatní infrastruktury (sociální, apod.).
vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového,
zemědělského, vojenského a jiného původu),hospodárně využívat zastavěné území podporou přestaveb,
revitalizací a sanací území, zajistit ochranu nezastavěného území (zemědělské půdy a lesní půdy) včetně
zachování veřejné zeleně (minimalizace její fragmentace) - zejména vytvářet podmínky pro využívání
opuštěných částí a prostor stávajícího průmyslového areálu, v zastavěném území upřednostnit přestavby,
revitalizaci a sanaci; budoucí rozvoj sídla rozšiřovat s ohledem na reálné podmínky v řešeném i širším
území, rozvojové plochy vymezit ve vazbě na zastavěné území (minimalizace ekonomické náročnosti
záměrů), do krajiny neumisťovat záměry, které by byly v rozporu s podmínkami ochrany půdního fondu,
přírody, krajiny a chránit kvalitní zemědělskou půdu
Lokality řešené změnou č. 1/a ÚP jsou převážně řešeny polyfunkčně (Z11), eventuálně jsou návrhem změny č. 1/a převáděny z jednotlivých typů lehčí či drobné výroby (VD, VL) do ploch s využitím umožňující jak
lehčí výrobu, tak i těžký průmysl (VT). Uvedení do souladu (lokalit s funkčním využitím VT) se skutečným
využitím vede k hospodárnému využití území.
rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních
lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření, s ohledem na to při územně plánovací
činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy – zejména mimo jiné respektovat
prvky ÚSES, krajinný celek Bohdanečsko a krajinný celek Niva Labe, pozemky 50 m od okraje lesa, záplavové území řeky Labe, ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů bezpečnostní pásma Explosia a zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany
Rozvojové záměry výroby a dopravní infrastruktury Z10, Z11 navazují na stávající areály průmyslové výroby. Veškeré známé limity území byly zohledněny a zobrazeny v Koordinačním výkrese změny č. 1/a ÚP.
zkvalitňovat dopravní a technickou infrastrukturu s ohledem na prostupnost krajiny a minimalizaci fragmentace krajiny- zejména prověřit opatření pro lepší prostupnost krajiny v souladu s KPÚ
Všechny navržené zastavitelné plochy a lokality výroby řešené změnou č. 1/a ÚP navazují na stávající zastavěné území. Tím nedochází k fragmentaci krajiny a je tak usnadněno i budoucí komplexní řešení v rámci KPÚ.
rozšiřovat dostupnost území a území zkvalitňovat dopravní infrastrukturou s ohledem na prostupnost krajiny
Předpokládaná trasa rozvojového záměru veřejně prospěšné stavby v oblasti dopravy, vymezená jako plocha Z10, která by mohla významně ovlivnit charakter krajiny, je umístěna i s ohledem na celkovou
prostupnost krajiny, tj. racionálním co nejpřímějším způsobem propojení stávajících či souvisejících komunikací.
vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potencionálními riziky a přírodními
katastrofami (povodně) - zejména chránit plochy v krajině, které přispívají ke zvýšení přirozené retenci
srážkových vod v území.
Změnou č. 1/a ÚP jsou podporovány komplexní aktivity v nezastavěném území vedoucí k jeho racionálnímu využití a ochraně. Jedná se o komplexní řešení, které ve svém důsledku podporuje péči o nezastavěné
území, a tím i přispívají k podpoře zlepšení retenčních schopností krajiny, protipovodňových opatření apod.
(např. v souladu s povolovacím režimem dle § 18 odst. 5 stavebního zákona)

l Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. Vhodným
uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný
odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů
Změnou č. 1/a nejsou vymezovány zastavitelné plochy těžké výroby ani zastavitelné plochy bydlení.
l Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů,
který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a
časových hledisek.
Princip integrovaného rozvoje území je pak změnou č. 1/a ÚP sledován jako jeden z vedlejších bodů koncepce ÚP Rybitví.
Priority neuvedené výše nemají dopad do řešeného území.
Návrh změny č. 1 ÚP je v souladu s aktualizovanou PÚR ČR.

B/I.2b - Vyhodnocení z hlediska požadavků územně plánovací dokumentace
vydané krajem a dalších dokumentů a širších územních vztahů
Území obce Rybitví je řešeno Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, které byly schváleny
usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje Z/170/10 dne 29. 4. 2010, aktualizace č.1 byly vydány dne 17. 9.
2014 a nabyly účinnosti dne 7. 10. 2014 (dále jen „ZÚR Pk“).
Změna č. 1/a ÚP provedla dle dikce §54 odst. 5 stavebního zákona aktualizaci ÚP Rybitví v souladu se
ZÚR Pk – tj. celkově uvedla ÚP Rybitví do souladu se ZÚR Pk.
Území obce Rybitví patří do rozvojové oblasti OB4 – Rozvojová oblast Hradec Králové – Pardubice.
Rozvojová oblast je ovlivněna rozvojovou dynamikou krajských měst.
Z priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území se v řešení změny č. 1/a
ÚP promítly zejména následující body:
(01)

(02)

(06)

(06)

vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Pardubického kraje, založený na zajištění příznivého životního
prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje
Změnou č. 1/a ÚP jsou podporovány komplexní aktivity v nezastavěném území vedoucí k jeho
racionálnímu využití a ochraně. Jedná se o komplexní řešení, které ve svém důsledku podporuje péči o
nezastavěné území, přičemž zamezuje realizaci aktivit, které nejsou v souladu s charakterem
nezastavěného území a tedy i ochraně životního prostředí. Stabilizací a návrhem ploch výroby je
podpořen hospodářský rozvoj. Komplexní pojetí ochrany krajiny při současné podpoře ekonomického
rozvoje tak v důsledku vede i k podpoře sociální soudržnosti obyvatel kraje.
vytvářet podmínky pro realizaci významných krajských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a
opatření stanovených v Programu rozvoje Pardubického kraje
Návrh ploch dopravní infrastruktury (Z10) je v souladu se s Programem rozvoje Pardubického kraje
vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje - zachovat přírodní
hodnoty, biologickou rozmanitost a ekologicko-stabilizační funkci krajiny, ochranu pozitivních znaků
krajinného rázu, nenarušovat venkovskou urbanistickou strukturu, architektonické a přírodní dominanty
nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny
Priorita je naplněna komplexním řešením změny č. 1/a ÚP ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje,
tedy zohledněním sociálního, ekonomického i enviromentálního pilíře, a dále respektováním stávající již
schválené koncepce stávajícího ÚP Rybitví (který tyto hodnoty již zohledňuje) s doplněním
zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území
soustředit se především na ochranu obyvatel před zdravotními riziky z narušené kvality prostředí,
zejména ve vztahu k vysoké zátěži hlukem, škodlivými látkami v ovzduší a znečišťování vod
využívaných ke koupání - zejména vhodným využitím volných ploch v průmyslovém areálu zamezit

(07)

dalšímu zhoršování kvality ovzduší, životní prostředí dále nezatěžovat provozy s negativním vlivem
na okolní zástavbu a přírodní prostředí, posílit ekologickou stabilitu území, rozvíjet a chránit
přírodní hodnoty, rozvíjet a chránit soubory sídelní zeleně v centru obce i v zastavěném území;
rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do nejméně konfliktních
lokalit.
Posílením funkčnosti systému ÚSES dojde nejenom k posílení přírodní složky krajiny, ale zlepšení se
následně projeví i v celkovém zlepšení přírodního prostředí jako prostředí pro život jeho obyvatel.
Racionálním hospodařením s plochami zastavěného území a jejich uvedením do souladu s jejich
skutečným využitím je pak eliminován negativní vliv těchto areálů na okolí (tlak na postupný zábor volné
krajiny pro funkce, které jsou již zastoupeny ve stabilizovaném území). Návrhem nejsou vymezovány
zastavitelné plochy těžké výroby. Při návrhu přeložky silnice II/341 byla zohledněna potenciální hluková
expozice navazujícího území i potenciální fragmentace navazujícího území.
vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje ve
vymezených rozvojových oblastech se soustředěním na – posílení kvality života obyvatel, efektivní
využívání zastavěného území a zachování celistvosti sídel, preferování rekonstrukcí a přestaveb
před výstavbou ve volné krajině, účelné využití pozemkových úprav, intenzivnější rekreační využití
území, rozvíjet systém dopravní obsluhy a technické vybavenosti území a další. Úroveň technické
infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala
požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti;
Podmínkami pro organizaci plochy okolo obecního úřadu se zjednodušil způsob umisťování a rozvoje
veřejných prostranství a občanské vybavenosti, a tím i zlepšení kvality života obyvatel. Tyto funkce jsou
pak nadále uspokojitelné v samotném sídle a nevytváří se pak následně tlak na extenzifikaci ve využívání
krajiny. Stanovením jasných podmínek ve využití krajiny v souladu s § 18 odst. 5 SZ je pak přiměřeně
rozvíjena dopravní i technická infrastruktura v území. Vyhodnocením požadavků správce vodovodní a
kanalizační sítě byly zajištěny podmínyk pro optimální fungování sítě vodovodu i kanalizace.

V souladu se zadáním změny č. 1 ÚP byl zohledněn Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Pardubického kraje, schválený zastupitelstvem Pardubického kraje dne 14. 9. 2004 usnesením č. Z/292/04.
Dokument byl zcela zohledněn jak v oblasti koncepce odkanalizování řešených lokalit, tak v oblasti zásobování
pitnou vodou. Počítá se zejména s využitím stávajícího kanalizačního a vodovodního systému, který bude v
případě potřeby doplněn o nové řady či dojde k prodloužení stávajících řadů. Jsou vytvořeny podmínky pro
napojení nových zastavitelných ploch na kanalizaci i vodovodní síť.
Změna č. 1/a ÚP zohledňuje následující zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o
změnách v území stanovené ZÚR Pk:
(12)

(12)

(108)

(116)

rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat do ploch s vazbou na železnici a silnice nadřazené sítě,
přístav a letiště
Návrhem plochy pro výrobu a podnikání (Z11) i změnami funkčního využití lokalit v rámci stávajících
ploch i stabilizací ekonomických aktivit aktualizací zastavěného území je podporován ekonomický rozvoj
obce Rybitví. Obec Rybitví jako součást Pardubicko-Královéhradecké aglomerace disponuje železničním
koridorem, dálniční sítí, potenciální možností rozvoje přístavu i stávajícím mezinárodním letištěm.
orientovat ekonomické aktivity na plochy brownfields
Ekonomické aktivity jsou orientovány do ploch brownfields zejména tím, že změna č. 1/a ÚP uvádí do
souladu se skutečností stávající využití areálu Synthesia, a tím i umožňuje dosud (nesprávným značením
v stávajícím ÚP Rybitví) blokovaný areál využít způsobem, ke kterému byl vybudován.
v záplavových územích lze vymezovat zastavitelné plochy a umísťovat veřejnou infrastrukturu jen ve
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech
V záplavovém území je vymezena pouze zastavitelná plocha dopravní infrastruktury silniční Z10 (záměr
silnice
II/341). Jedná se o liniovou stavbu, která překračuje tok Labe a logickým způsobem spojuje
navazující území, vychází z nadřazené územně plánovací dokumentace, je tedy v rámci ÚP Rybitví
vymezena a lokalizována právě jediným možným způsobem. Navíc lze v rámci podrobnější dokumentace
předpokládat i koncepční řešení protipovodňového řešení v rámci projektové přípravy samotné stavby.
respektovat požadavky na zajištění ochrany přírodních léčivých zdrojů a dbát na kvalitu obytného a
přírodního prostředí,
Změna č. 1/a ÚP zohledňuje nedaleké město Lázně Bohdaneč zejména tím, že v návaznosti na
realizaci silnice II/341 vymezené jako plocha Z10 dojde k rozptýlení intenzity dopravy na více komunikací,
a tím tedy přispěje i ke zklidnění dopravy v lázeňském městě.

(118)

krajiny
(122)

respektovat kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického
dědictví,
Změna č. 1/a ÚP respektuje stávající urbanistickou koncepci a koncepci ochrany hodnot a koncepci
stanovené ve stávajícím ÚP Rybitví, navazuje tak tedy na dlouhodobě stanovenou koncepci ochrany
přírodních, civilizačních i kulturních hodnot, včetně ochrany přírody a krajiny
preferovat využití rezerv v zastavěném území sídel, zejména proluk a přestavbových území před
vymezováním zastavěných ploch ve volné krajině.
Uvedením do souladu se skutečným využitím zejména areálu Synthesia je chráněna volná krajina, neboť
pomíjejí potenciální důvody, aby provozovatel průmyslového či obdobného areálu budoval rozvoj areálu v
stávající volné krajině.
Změna č. 1 ÚP dále vyhodnocuje tyto úkoly pro územní plánování stanovené ZÚR Pk:

(13)

ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacitu
obsluhy veřejné infrastruktury, limitů rozvoje území a ochrany krajiny.
Vyhodnocením účelného využití zastavěného území a posouzením kapacity dopravní a technické
infrastruktury včetně zhodnocení a zohlednění známých limitů v území je úkol koncepčně naplněn.
Změna č. 1 ÚP zohledňuje závazné prvky vyplývající ze ZÚR Pk pro obec Rybitví:
•

koridor pro umístění veřejně prospěšné stavby D 09 - přeložka silnice I/36 Lázně Bohdaneč – změna č. 1/a
ÚP respektuje trasu koridoru přeložky silnice I/36 na základě souhlasného stanoviska EIA v rozsahu dle
ZÚR Pk v proměnné šířce v závislosti na podmínkách průchodu koridoru daným územím. Koridor pro
přeložku silnice I/36 je vymezen již ve vydaném ÚP Rybitví. Změna č. 1/a ÚP zohledňuje výsledky EIA (tzv.
varianty „A“ a „B“, které zobrazuje v Koordinačním výkrese, č. výkr. B/II.2). Z výkresu je patrné, že stávající
ÚP Rybitví podchycuje obě varianty řešení přeložky a návrhem změny č. 1/a ÚP není zastavitelná plocha
pro koridor silnice upravována.

•

koridor pro umístění veřejně prospěšné stavby D 45 – prodloužení silnice II/341 Staré Čivice – Lázně
Bohdaneč – je změnou č. 1/a ÚP vymezen a zpřesněn na proměnnou šířku v závislosti na stávajících
omezeních (převážně však v šířce 50m) jako zastavitelná plocha silniční dopravy Z10. V souvislosti s
obtížným průchodem koridoru současným zastavěným územím jsou pak navrženy dílčí směrové úpravy
předpokládané trasy vlastní komunikace s důsledky i na dílčí nepatrná (s ohledem na rozsáhlost stavby)
vybočení zpřesněného koridoru z generalizovaného koridoru ze ZÚR Pk.

Koridor pro umístění veřejně prospěšné stavby K 01 – napojení obce na ČOV Pardubice je v rámci
aktualizace ZÚR Pk vypuštěn. Záměr je v současné době i technicky neaktuální (s tímto řešením navíc nepočítá
ani Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje). Koridor nebyl přesně a jednoznačně vymezen ani ve
stávajícím ÚP Rybitví a změnou č. 1/a ÚP je tedy vypuštěn zcela.
Z hlediska širších vztahů je zajištěna koordinace řešení změny č. 1/a ÚP s územně plánovacími
dokumentacemi sousedních obcí zejména s ohledem na:
•

řešení dopravní a technické infrastruktury – zejména koordinací s územním plánem Srnojedy, kde je
veřejně prospěšná stavba D 45 (prodloužení silnice II/341 Staré Čivice – Lázně Bohdaneč) vymezeno jako
území rezerva. Změna č. 1/a ÚP nenavrhuje nadmístní záměry technické infrastruktury.

Změna č. 1/a ÚP zohledňuje následující zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o
změnách v území stanovené ZÚR Pk:
(12)
(112)

zlepšit propojení v koridoru I/36 (severozápadním směrem) Pardubice- Lázně Bohdaneč (- Dobřenice)
Koridor je vymezen vydaným ÚP Rybitví a změnou č. 1/a ÚP není měněn
stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a biokoridory ÚSES
připouštět v nezbytných případech za podmínky, že nedojde k významnému snížení schopnosti
ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí a zároveň nedojde
k podstatnému snížení schopnosti bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině
Koridor pro silnici II/341 je veden maximálně štrně s ohledem na kvalitu složek přirozeného prostředí a při
maximální snaze respektovat celistvost prvků ÚSES

(116)

(116)

stavby technické infrastruktury orientovat převážně na pozemky s méně kvalitní půdou, zařazenou do tříd
ochrany III.- V.,
Koridor pro silnici II/341 je veden převážně v bonitách zemědělského půdního fondu (dále také „ZPF“) s
průměrnou a podprůměrnou třídou ochrany III. a IV. S ohledem na to, že se jedná o prostorově náročnou
liniovou stavbu dopravní infrastruktury, nelze se vyhnout dílčím záborům vysokobonitního ZPF, jak je
uvedeno a řádně zdůvodněno v kap. B/I.6a.
řešit střety dopravní infrastruktury a územního systému ekologické stability.
Střety dopravní infrastruktury a ÚSES jsou v návrhu změny č. 1/a ÚP řešeny zejména koncepčně
pojatými opatřeními na zpřesnění prvků ÚSES v souladu s dokumentem Revize lokálního ÚSES ORP
Pardubice.
Změna č. 1/a ÚP dále vyhodnocuje tyto úkoly pro územní plánování stanovené ZÚR Pk:

(13)

zpřesnit koridory dopravy, vymezené v ZÚR Pk, zejména napojení areálu přístavu na silnici I/36
(obchvat Lázní Bohdaneč)
Koridor přeložky silnice I/36 je vymezen vydaným ÚP Rybitví a změnou č. 1/a ÚP není měněn. Změnou
č. 1/a ÚP je zpřesněn a vymezen koridor pro přeložku silnice II/341
prověřit možnosti zlepšení silniční sítě ve vazbách na vybranou komunikační síť, sledovanou v ZÚR Pk
–
I/2, I/36, R35, I/37
ÚP Rybitví ve smyslu změny č. 1/a ÚP zohledňuje přeložky či nové trasy silnic I/36 a II/341
zajistit vymezení a zpřesnění šířky koridorů dopravy nadmístního významu v závislosti na
podmínkách průchodu koridoru daným územím s ohledem na jeho hodnoty - koridor pro přeložku silnice
I/36 Lázně Bohdaneč (případná úprava vymezené šířky)
Koridor přeložky silnice I/36 je vymezen vydaným ÚP Rybitví (je dostatečně průchozí) a změnou č. 1/a
ÚP není měněn
v šířkách koridorů pro silnice I. třídy (300 m) nevymezovat nové zastavitelné plochy kromě ploch
dopravní infrastruktury
Změnou č. 1/a ÚP není nově vymezován koridor silnice I. třídy. Koridor je zpřesněn a vymezen již
vydaným ÚP Rybitví. Změna č. 1/a ÚP respektuje výsledky EIA pro silnici I/36 a další územní rozvoj obce
Rybitví zohledňuje tato
omezení formou koncepčního řešení zastavitelných ploch i s ohledem na
zastavitelné plochy dříve již takto vymezené.
zpřesnění koridorů provádět s ohledem na eliminaci negativních důsledků dopravy (hluk, zhoršení kvality
ovzduší, imise z ovzduší) na životní prostředí a veřejné zdraví; při křížení s biokoridory ÚSES
minimalizovat ovlivnění jejich funkčnosti; minimalizovat negativní zásahy do PUPFL a zábory ZPF
Změnou č. 1/a ÚP jsou při vymezování a zpřesňování liniovách staveb zohledněny požadavky veřejného
zdraví, minimalizována jsou křížení s prvky ÚSES a zábory ZPF (zpřesnění koridoru).

(13)

(82)

(82)

(82)

Závazné prvky vyplývající ze ZÚR Pk pro obec Rybitví:
•
•

plochy a koridory veřejně prospěšného opatření U 02 – nadregionální biokoridor Polabský luh – Bohdaneč
- (v ÚP Rybitví je již vymezen)
funkční regionální biocentrum RBC 917 - (v ÚP Rybitví je již vymezeno).

Z hlediska širších vztahů změna č. 1 ÚP zajišťuje koordinaci řešení změny č. 1/a ÚP s územně
plánovacími dokumentacemi sousedních obcí zejména s ohledem na:
- územní návaznosti při vymezování ÚSES, a to zejména zajištěním územních návazností ÚSES v
souladu s dokumentem Plán revize lokálního ÚSES pro ORP Pardubice a dále prověřením návazností lokálních
biokoridorů na navazující území Lázní Bohdaneč a zrušením biokoridorů vydaného ÚP Rybitví, které nemají
návaznost na sousední katastrální území.
Změna č. 1/a ÚP zohledňuje následující zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o
změnách v území stanovené ZÚR Pk:
(112)

respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální a nadregionální úrovni jako
nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny

(116)

(122)

Změna č. 1/a ÚP respektuje všechny skladebné části ÚSES a dílčími úpravami zajišťuje jeho celkovou
funkčnost.
při řešení změn využití území a upřesňování tras liniových staveb minimalizovat vlivy na území
přírodních hodnot
Změna č. 1/a ÚP respektuje přírodní hodnoty, zejména ochranu ZPF a pozemků určených k plnění
funkce lesa (dále také „PUPFL“) při vymezování koridoru silnice II/341, jak je patrné z kap. B/I.6.
vytvářet podmínky pro ochranu všech přírodních zdrojů a pro jejich šetrné využívání.
Změnou č. 1/a ÚP jsou podporovány komplexní aktivity v nezastavěném území vedoucí k jeho
racionálnímu využití a ochraně.

Území obce Rybitví leží v krajinném typu – krajina lesozemědělská a současně v území s
předpokládanou vyšší mírou urbanizace. ZÚR Pk stanovují pro krajinné typy následující zásady pro plánování
změn v území a rozhodování o nich, které změna č. 1/a ÚP Rybitví zohledňuje následně:
(122)

(127)

(137)

zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytně nutné míře při zohlednění
krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy nebudou vymezovány na úkor ploch lesa
Změnou č. 1/a ÚP jsou vymezovány zastavitelné plochy pouze na žádost jednotlivých vlastníků či
subjektů a až na nutné výjimky popsané v kap. B/I.6b nejsou vymezovány na úkor ploch lesa.
zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech výstavby technické a dopravní
infrastruktury
Změnou č. 1/a ÚP jsou vymezovány zastavitelné plochy pouze na žádost jednotlivých vlastníků či
subjektů a až na nutné výjimky popsané v kap. B/I.6b nejsou vymezovány na úkor ploch lesa, a to
zejména pro průchod dopravní infrastruktury (silnice II/341).
řešit proporcionálně požadavky na rozvoj sídel zahrnutých do rozvojových oblastí a os.
Komplexním řešením plch výroby při zohlednění stávající urbanistické koncepce a s ohledem na
postavení obce Rybitví v Pardubicko-Královéhradecké aglomeraci je zohledněn ekonomický rozvoj obce
s ohledem na výše uvedené aspekty.
Změna č. 1/a ÚP dále vyhodnocuje tyto úkoly pro územní plánování stanovené ZÚR Pk:

(13)
(113)

respektovat požadavky na ochranu skladebných částí ÚSES
Změna č. 1/a ÚP respektuje a následně i prověřuje celistvost prvků ÚSES
zpřesnit vymezení ochranných zón nadregionálních biokoridorů podle konkrétních geomorfologických a
ekologických podmínek daného území tak, aby byly dodrženy prostorové parametry biokoridorů.
Změna č. 1/a ÚP respektuje relevantní požadavky na prověření prvků ÚSES s tím, že pokud ochranné
zóny nejsou vymezeny jinak, ztotožňuje je s jednotlivými příslušnými prvky ochrany ÚSES.

Řešením změny č. 1/a ÚP je zohledněna koncepce založená ÚP Rybitví. V návrhu změny č. 1/a ÚP
je zohledněna poloha obce včetně vazeb na sousední obce. V ÚP Rybitví ve smyslu změny č. 1/a ÚP je také
zajištěna možnost návaznosti prvků lokálních a nadregionálních ÚSES, dopravní a technické infrastruktury
na sousední území.
Návrh změny č. 1/a ÚP je v souladu se ZÚR Pk i s dalšími koncepčními dokumenty Pardubického
kraje.

B/I.2c - Soulad s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na
ochranu nezastavěného území
Návrh změny č. 1/a ÚP je v souladu s cíli územního plánování (§ 18 zák. č. 183/2006 Sb., stavební
zákon), zejména je změnou č. 1 ÚP řešena přípustnost staveb a zařízení dle § 18, odst. 5 SZ a jsou stanoveny
podmínky prostorového a funkčního uspořádání těchto staveb včetně základního rámce podmínek pro jejich
umisťování či posuzování v navazujících řízeních.
Úkoly územního plánování (§ 19 č. 183/2006 Sb., stavební zákon) jsou naplňovány zejména posouzením stavu
nezastavěného území a stanovením koncepce jeho využívání. Umožněním přiměřené realizace staveb v

nezastavěném území dle § 18, odst. 5 SZ jsou vytvořeny podmínky pro racionální využívání nezastavěného území.
Doplněním a úpravou jednotlivých koncepcí jsou zároveň vytvořeny podmínky pro ochranu území před negativními
vlivy, pro odstraňování důsledků ekologických a přírodních katastrof apod.
Návrh změny č. 1/a ÚP je v souladu s cíli územního plánování (§ 18 zák. č. 183/2006 Sb., stavební
zákon), tzn. že především:
l

l

l
l

l
l

vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území obce – aktualizací zastavěného území,
umožněním výroby v rámci stávajících areálů, zjednodušením podmínek pro rozvoj veřejných prostranství
a občanské vybavenosti v centru obce a vymezením dostatečného množství zastavitelných ploch pro výrobu (Z11) a ploch pro dopravní a technickou infrastrukturu (Z10), návrhem organizace krajiny a funkčního
využití území
Rozvoj ekonomického potenciálu obce uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Záměry žadatelů o změnu jsou v souladu s požadavky obce na rozvoj
území, je tedy dosaženo obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.
Návrh zastavitelných ploch výroby a skladování je pak kompenzován úpravami ploch stávajících (již vymezených v platném ÚP Rybitví)
zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území obce komplexním řešením účelného využití (zejména
plochy stávajících areálů – Synthesia apod.) a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně
prospěšného souladu veřejných (plochy OV) a soukromých zájmů (plochy VT) na rozvoji tohoto území
stávající přírodní, civilizační a kulturní hodnoty v území byly zohledněny a jsou nadále rozvíjeny – změna č.
1/a ÚP ponechává stávající koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty
a podmínky území - zastavitelné plochy jsou vymezovány s ohledem na potenciál rozvoje území, možnosti
a míru využití zastavěného území (viz kap. B/I.4m). Přírodní hodnoty v území (NP) byly i ochráněny jako
nezastavěné území s možností umístění jen omezeného druhu staveb a zařízení dle § 18, odst. 5 SZ. Urbanistická struktura se rozvíjí kompaktně v přímé vazbě na zastavěné území
umisťování staveb je umožněno v souladu s funkčním vymezením území, které je definováno v kap. 6 návrhu
veškeré zastavitelné plochy navazují na stávající zastavěné území obce
a naplňuje úkoly územního plánování § 19 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, tím, že především:

l
l
l
l
l

l

zjišťuje a posuzuje stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty (navázáním na dlouhodobou
koncepci vydaného ÚP Rybitví),
stanovuje řešení s ohledem na hodnoty a podmínky území,
prověřil potřebu změn území a veřejný zájem na jejich provedení,
veškeré známé limity či vlivy území byly vyhodnoceny, přičemž veřejný zájem byl sledován jako nejvýznamnější aspekt,
respektuje krajinný ráz (měřítko sídla, strukturu zástavby) a ochranu přírody a krajiny (stabilizace a rozvoj
ÚSES, vytvoření podmínek pro prostorovou provázanost na sousední katastrální území, prvky ÚSES vymezeny jako nezastavitelné území; ekologická stabilita krajiny je podpořena rovněž návrhem k doplnění
ploch ÚSES,
změnou č. 1/a ÚP jsou podporovány komplexní aktivity v nezastavěném území vedoucí k jeho racionálnímu využití a ochraně krajiny

B/I.2d - Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona) s odůvodněním potřeby jejich
vymezení
Změna č. 1/a ÚP zohledňuje stávající využití ploch stabilizovaných a k zajištění udržitelného rozvoje území
vymezuje plochy návrhové (zastavitelné). Změnou č. 1/a ÚP nejsou navrhovány plochy pro záměry nadmístního
významu nad rámec ZÚR Pk.

B/I.2e - Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
předpisů
Změna č. 1/a ÚP je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s jeho prováděcími předpisy v platném znění.

Použití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití i nadále (ve smyslu změny č. 1/a ÚP) vychází
z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití včetně jejich regulace jsou i nadále uvedeny v kapitole 6 návrhu,
kde je stanoveno hlavní, přípustné, případně podmíněně přípustné využití a nepřípustné využití pro jednotlivé
plochy. Současně jsou změnou č. 1/a ÚP definovány i použité pojmy, pokud nevyplývají z obecně závazných
předpisů.
Změna č. 1/a ÚP je zpracována v souladu s aktuálním zněním stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) a jeho
prováděcích předpisů (zejm. vyhláška č. 500/2006 Sb.). Změnou č. 1/a ÚP jsou zejména upraveny podmínky pro
využití nezastavěného území v souladu s §18 odst. 5 stavebního zákona a dále uvedena do souladu celá textová
část ÚP Rybitví, to vše pak při respektování aktuálního znění přílohy 7 vyhl. č. 500/2006 Sb.

B/I.2f - Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem
řešení rozporů
Požadavky k řešení vyplývající ze zvláštních právních předpisů a jejich aktualizací jsou zahrnuty
ve schváleném zadání změny č. 1 ÚP, jehož splnění je vyhodnoceno v kap. B/I.3. Dotčené orgány hájící zájmy dle
zvláštních právních předpisů, kterými jsou např. zákon o vodách (č. 254/2001 Sb.), zákon o ochraně přírody a
krajiny (č. 114/1992 Sb.), zákon o ochraně ovzduší (č. 86/2002 Sb.), zákon o ochraně zemědělského půdního
fondu (č. 332/1992 Sb.), zákon o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.), lesní zákon (č. 289/1995 Sb.), zákon o
pozemních komunikacích (č. 13/1997 Sb.), horní zákon (č. 44/1988 Sb.), zákon o ochraně veřejného zdraví
(258/2000 Sb.) a další, vesměs uplatnily své požadavky v procesu projednání návrhu zadání změny č. 1 ÚP a byly
do něj zahrnuty.
Požadavky zvláštních zákonů se také promítají do řešení aktualizované PÚR ČR, ZÚR Pk a dalších
koncepčních dokumentů na úrovni kraje, jejichž respektování je podrobněji vyhodnoceno v kapitolách B/I.2a a
B/I.2b. Stejně tak byly podkladem pro řešení změny č. 1/a ÚP aktuální územně analytické podklady (aktualizace
2014) včetně Rozboru udržitelného rozvoje území, které obsahují limity využití území vyplývající ze zvláštních
právních předpisů, jež byly zohledněny při prověřování jednotlivých změn řešených změnou č. 1/a ÚP.
l

Ochrana archeologického dědictví

Celé řešené území je území s archeologickými nálezy ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů. Změna č. 1/a ÚP jako koncepce vytváří předpoklady pro budoucí výstavbu. V
případě stavební činnosti a neočekávaných archeologických nálezů vyplývá pro stavebníka oznamovací povinnost
ze zákona č. 20/1987 Sb., který upravuje i následný postup v takovéto situaci.
l

Civilní ochrana

Plochy pro potřeby evakuace obyvatelstva a ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události ve smyslu
§20 vyhl. č. 380/2002 Sb jsou součástí zejména ploch PV – veřejná prostranství a OV – občanská vybavenost.
Zdroje vody v zastavěném území a zastavitelných plochách pro hašení požáru v souladu s §29 odst. 1 písm k) zák.
č. 133/1985 Sb. jsou řešeny v kap. B/I.4d // Koncepce technické infrastruktury // Vodní hospodářství - vodovod, a to
v souladu s příslušnými technickými a právními předpisy. V lokalitách, které nebudou pokryty požární vodou ze
stávajících odběrných míst, ani z požárních vodovodů, jsou regulativy ÚP Rybitví (v souladu se zněním vyhlášky
501/2006 Sb.) vytvořeny podmínky pro výstavbu a údržbu jiných zdrojů požární vody (požární nádrže, studny,
odběrní místa z vodních ploch atd.). Nově vymezené zastavitelné plochy změnou č. 1/a ÚP nemají vliv na
podmínky stability a bezpečnosti obyvatel území, v případě uvedení stávajícího využití do souladu se skutečným či
de jure faktickým využitím se jedná o řešení – z pohledu územního plánu – stávající.
l

Ochrana veřejného zdraví obyvatel

Při výběru nových lokalit a při posouzení aktuálnosti stávajících ploch určených k tomuto účelu je
zohledněna současná a výhledová hluková expozice z okolních zdrojů hluku.
Nové plochy pro výrobu s potenciálně rušivými vlivy (VD, VL) nejsou navrhovány v těsném sousedství
ploch pro bydlení (od stávající zástavby prostorově odděleny). Pro lokality, u kterých již jejich stávající využití může
být vnímáno jako rušivé, je možnost tuto problematiku řešit - dle charakteru vlivů na okolí - v navazujících řízeních
či v souladu s nadřazenými koncepčními dokumenty, a to např. u lokalit L2 – L5, L11. Nové zastavitelné plochy
výroby nejsou nadměrně zasaženy hlukovou zátěží z dopravy nad rámec obvyklý, protože se jedná o funkce bez
relevantních požadavků na kvalitní hygienu prostředí.

Ochrana veřejného zdraví obyvatel je pak jedním ze zásadních témat části C změny č. 1 ÚP
(Vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj území). Obecně, problematiku lze dále podrobněji řešit v
navazujících řízeních či v souladu s nadřazenými koncepčními dokumenty a dále bude předmětem změny č. 1/b.
l

Obrana státu

V řešeném území se nachází ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení – komunikační
vedení včetně ochranného pásma (ÚAP – jev 82, pasport č. 39/2014) – podrobně včetně všech podmínek
vyplývajících z tohoto jevu viz. tab. v kap. B/I.2f.
Řešené území se nachází v ochranném pásmu letiště Pardubice - letiště včetně ochranného pásma
(ÚAP - jev 102, pasport č. 41/2014) – podrobně včetně všech podmínek vyplývajících z tohoto jevu viz. tab. v kap.
B/I.2f.
Celé správní území obce se nachází v ochranném pásmu přehledových systémů (OP RLP) - letecká
stavba včetně ochranného pásma (ÚAP - jev 103, pasport č. 40/2014) – podrobně včetně všech podmínek
vyplývajících z tohoto jevu viz. tab. v kap. B/I.2f.
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 stavby uvedené
v tabulce v této kapitole (B/I.2f) (viz ÚAP – jev 119, pasport č. 236/2014).
l

Protipovodňová ochrana

Změna č. 1/a ÚP vyhodnocuje požadavky na respektování omezení ve stanoveném záplavovém území
včetně vymezení aktivní zóny Labe. Ve stanoveném záplavovém území nemohou příslušné stavební úřady vydat
povolení ke stavbám, terénním úpravám, zařízením a činnostem, pokud jim nebude doložen souhlas podle
ustanovení § 17 vodního zákona vydaný příslušným vodoprávním úřadem. Veškerá plánovaná výstavba musí být
projednána se správcem povodí. Ve vymezené aktivní zóně záplavového území nesmí být umisťovány dle § 67,
odst. 1 vodního zákona stavby, s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky,
provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují
odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných
staveb dopravní a technické infrastruktury. V aktivní zóně je zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem
zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět tímto způsobem terénní úpravy, skladovat odplavitelný materiál,
látky a předměty, zřizovat oplocení a dále tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení. Stanovené záplavové
území Labe je závazným podkladem pro územní plánování a zároveň je požadavek na jeho respektování včetně
požadavků na využívání území v záplavových oblastech stanoven již v čl. 26 aktualizované PÚR ČR (viz kap.
B/I.2a).
V záplavovém území je vymezena zastavitelná plocha dopravní infrastruktury silniční Z10 (záměr silnice
II/341). Jedná se o liniovou stavbu, která překračuje tok Labe a logickým způsobem spojuje navazující území,
vychází z nadřazené územně plánovací dokumentace, je tedy v rámci ÚP Rybitví vymezena a lokalizována právě
jediným možným způsobem. Navíc lze v rámci podrobnější dokumentace předpokládat i koncepční řešení
protipovodňového řešení v rámci projektové přípravy samotné stavby.

Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že změna č. 1/a ÚP je v souladu s požadavky zvláštních
právních předpisů.
l

Stanoviska dotčených orgánů

Změna č. 1/a Územního plánu Rybitví (dál jen „Změna č. 1/a“) vznikla rozdělením původní Změny č. 1
Územního plánu Rybitví (dále jen Změna č. 1“). Tato Změna č. 1/a řeší všechny lokality řešené v původní Změně č.
1, kromě plochy přestavby TX (plocha se stávajícím objektem spalovny), která je řešena ve Změně č. 1/b
Územního plánu Rybitví (dál jen „Změna č. 1/b“).
Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů je vyhodnocen dle výše uvedené informace o rozdělení
změny.
V rámci procesu vyhodnocování výsledků společného jednání a veřejného projednání nebyl řešen žádný
rozpor.

VYHODNOCENÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU (ÚP) RYBITVÍ - DO

P.
č.

Dotčený orgán
(DO)

Stanovisko

Vyhodnocení stanoviska

1.

ČR – Státní
energetická inspekce

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svoje stanovisko.

2.

Hasičský záchranný
sbor Pardubického
kraje, Teplého 1526,
Pardubice, 530 02
Č.j.: HSPA-9676/2015-Sh ze dne
27. 10. 2015

3.

Krajská hygienická
stanice Pardubického
kraje se sídlem
v Pardubicích, U
Divadla 828,
Pardubice, 530 02
Č.j.: KHSPA
13659/2015/HOKPce ze dne 23. 10.
2015

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán
dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1
písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), a dle ustanovení §
10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou
dne 2.9.2015 a k této vydává v souladu s ustanovením § 31
odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů
souhlasné závazné stanovisko
Poučení
Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné
odvolání.
Mjr. Ing. Kateřina Shejbalová, v.r.
vrchní komisař
vedoucí pracoviště prevence,
ochrany obyvatelstva a krizového řízení
Na základě podání oznámení Magistrátu města Pardubic,
odboru hlavního architekta, doručeného dne 1.9.2015, Krajská
hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích,
(dále jen „KHS“), jako dotčený orgán státní správy ve smyslu §
77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném
znění a § 4 odst.2 písm.b) zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon
(dále jen „stavební zákon“) posoudila předložený „návrh změny
č. 1 územního plánu Rybitví.“
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu změny č. 1
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Vzato na vědomí, stanovisko dotčeného
orgánu je souhlasné.

Vzato na vědomí, stanovisko dotčeného
orgánu je souhlasné.

územního plánu s požadavky předpisů v oblasti ochrany
veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 50 odst. 2
stavebního zákona toto stanovisko:
S projednáním „návrhu změny č. 1 územního plánu Rybitví“
souhlasí.
Odůvodnění
KHS se k návrhu zadání změny č. 1 ÚP Rybitví vyjádřila pod č.j.
KHSPA 06519/2013/HOK-Pce ze dne 27.5.2013, bez podmínek.
Navržené zastavitelné plochy:
Z10 – lokalita je situována v jižní, jihozápadní a západní části
zastavěného území v obci Rybitví, jižně od plánované přeložky
silniční komunikace č. I/36. Jedná se o koridor silniční
komunikace č. II/341 (plocha s navrženým funkčním vymezením
DS – plochy dopravní infrastruktury – silniční).
Z11 – lokalita je situována jihozápadně od zastavěného území v
obci Rybitví, jižně od plánované přeložky silniční komunikace č.
I/36 a západně od plánované silniční komunikace č. II/341.
Jedná se o plochu s navrženým funkčním využitím VD (plochy
výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba). V blízkosti
navržené lokality se nachází objekt s č.p. 319 (dům br.
Veverkových), dle katastru nemovitostí je veden jako „objekt k
bydlení“, v současné době je však evidován jako památník.
Z12 - lokalita je situována jihozápadně od zastavěného území
obce Rybitví, jižně od plánované přeložky silniční komunikace č.
I/36 a jihozápadně od koridoru plánované silniční komunikace č.
II/341. Jedná se o lokalitu s navrženým funkčním vymezením VL
(plochy výroby a skladování – lehký průmysl).
Změněné plochy:
V rámci návrhu změny č. 1 ÚP Rybitví byla v souvislosti s
návrhem plochy Z10 (DS – plochy dopravní infrastruktury –
silniční, silnice č. II/341) zmenšena plocha Z3 (VD – plochy
výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba); v souvislosti s
aktualizací zastavěného území byla zmenšena zastavitelná
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plocha Z4 (VD – plochy výroby a skladování – drobná a
řemeslná výroba, k datu aktualizace částečně zastavěna) a
vypuštěna zastavitelná plocha Z5 (VD – plochy výroby a
skladování – drobná a řemeslná výroba, k datu aktualizace zcela
zastavěna).
Návrhem změny č. 1 ÚP Rybitví dále došlo ke změně
funkčního využití stabilizovaných ploch L1, L2, L5 a L8.
Plocha L1 (původně plocha přestavby TX – technická
infrastruktura se specifickým využitím, ozn. P1), která byla
zrušena rozsudkem NSS č.j. 7Ao 4/2011-126 ze dne 24. 11.
2011, se vymezuje jako stabilizovaná plocha s funkčním
využitím TO – plocha technické infrastruktury – plocha pro
stavby a zařízení pro nakládání s odpady.
Plocha L2 (původně stabilizovaná plocha s funkčním vymezením
VL – výroba a skladování – lehký průmysl) se mění na
stabilizovanou plochu s funkcí VT – výroba a skladování – těžký
průmysl a energetika. V regulativu pro funkční využití VT je
uvedeno: „plochy výrobních areálů těžkého průmyslu a
energetiky a případným negativním vlivem nad přípustnou mez
mimo areál, obvykle je vymezeno ochranné pásmo“. Důvodem je
uvedení stávajícího a funkčního využití do souladu s ÚP Rybitví.
Plocha L5 (původně stabilizovaná plocha s funkčním využitím
TO – plocha technické infrastruktury – plocha pro stavby a
zařízení pro nakládání s odpady a stabilizovaná plocha s funkcí
VD – plocha výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba)
se mění na stabilizovanou plochu s funkcí VT – plocha výroby a
skladování – těžký průmysl a energetika. Důvodem je uvedení
stávajícího a funkčního využití do souladu s ÚP Rybitví.
Plocha L8 (původně stabilizované plochy staveb s funkcí OM –
občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední a plocha
PV – veřejná prostranství) se mění na stabilizovanou plochu s
funkčním využitím OV – občanské vybavení – veřejná
infrastruktura. Důvodem je uvedení stávajícího a funkčního
využití do souladu s ÚP Rybitví. Funkční vymezení OV
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4.

5.

Krajský úřad
Pardubického kraje,
odbor dopravy a
silničního
hospodářství
Krajský úřad
Pardubického kraje,
odbor životního
prostředí a
zemědělství,
Komenského
náměstí 125,
Pardubice, 532 11
Č.j..
KrÚ56220/2015/OŽP
Z/Se ze dne
7.10.2015

umožňuje výstavbu zařízení drobné výroby a řemesel nerušící
nad míru přípustnou okolí.
Ing. Bronislava Pozděnová, v.r.
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svoje stanovisko.

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas)
Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší a souvisejících předpisů nejsou z hledisek
zájmů sledovaných orgánem ochrany ovzduší Krajského úřadu
Pardubického kraje k předloženému návrhu územně plánovací
dokumentace žádné další požadavky nad rámec požadavků
vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a
územně analytických podkladů.
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. Michal Pešata)
Z hlediska zvláště chráněných území (přírodních památek a
přírodních rezervací), lokalit soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti
a evropsky významné lokality), zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů i regionálního územního systému ekologické
stability, které jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění, v kompetenci Krajského úřadu
Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody a krajiny, není proti
návrhu námitek.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel
RNDr. M. Boukal, Ph.D.)
Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný
orgán státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (dále
jen OZPF) dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF,
ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon“), posoudil
předloženou žádost a dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává
NESOUHLAS
k uvedené věci ”ÚP Rybitví, změna č. 1, návrh“, s
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Vzato na vědomí, dotčený orgán neuplatňuje
žádné požadavky.

Vzato na vědomí, dotčený orgán neuplatňuje
žádné námitky ani požadavky.

Na
základě
nesouhlasného
stanoviska
dotčeného orgánu je zastavitelná plocha Z12,
která byla určena pro plochu VL – výroba a
skladování –
lehký průmysl
z návrhu
územního plánu vypuštěna. Pro vymezení této
zastavitelné plochy nebyl po celou dobu
pořizování uveden převažující veřejný zájem

vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na OZPF ve
nad zájmem ochrany
smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb.
příslušného zákona.
Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 41/2015 Sb., kterým se
mění zákon č. 334/1992 Sb., o 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.“
K předloženému textu máme proto tyto připomínky:
• Aby mohl orgán OZPF k územně plánovací dokumentaci
uplatnit svá stanoviska dle § 5 zákona, požaduje doplnit u
jednotlivých ploch, navržených na I. a II. třídách ochrany,
zdůvodnění jiného výrazně převažujícího veřejného zájmu,
nebo tyto plochy přesunout na plochy nižších tříd ochrany,
případně je z dalšího projednávání územního plánu zcela
vypustit. Obdobně i při zvětšování ploch již odsouhlasených.
U navrhované lokality č. Z10 (0,9800 ha na půdách I. třídy
ochrany) se z pohledu OZPF jedná o zpřesnění trasy v rámci
schválené ZÚR Pk, tedy o záměr v souladu se zájmy OZPF,
avšak u lokality č. Z12-část (0,6900 ha na půdách I. třídy
ochrany) není dostatečným způsobem zdůvodněn jiný
výrazně převažující veřejný zájem. Formulace typu „v
případě obce průmyslového charakteru lze návrh
zastavitelných ploch shledávat jako výrazný veřejný zájem“,
„právo legitimního očekávání potenciálních investorů na
investice v území obvyklé“, „potřeba dostatečného
uspokojení po plochách pro podnikání“, „právo na práci (ve
smyslu Listiny základních práv a svobod)“, „povinnost obce
(ve smyslu zákona o obcích) pečovat v souladu s místními
předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek
pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých
občanů“ atd., nelze považovat za zdůvodnění jiného výrazně
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ZPF

ve

smyslu

převažujícího veřejného zájmu ve smyslu zákona.
• V případě, že jsou některé plochy přejímány z platné územně
plánovací dokumentace a zároveň je zachováno i jejich
funkční využití, požadujeme tuto informaci zapracovat do
tabulkových podkladů pro OZPF, aby mohl orgán OZPF
využít § 4 odst. 4 zákona (tj. aby u takovýchto ploch
nemuselo být požadováno zdůvodnění jiného výrazně
převažujícího veřejného zájmu; např. - „v předchozím ÚPO
schváleno pro bydlení“ atd.).
Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona se
nevztahují ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, a neřeší se jím žádné majetkoprávní ani
uživatelské vztahy k pozemkům.
Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Václav Bros)
Navrženým řešením dochází k dotčení pozemků určených k
plnění funkce lesa v celkové rozloze 0,68 ha. Pozemků určených
k plnění funkcí lesa se dotýkají celkem dvě navržené plochy, a to
plocha Z10, která je plochou silniční dopravy a dále plocha Z12,
která je plochou výrobní a skladovací.
Z hlediska kompetencí orgánu státní správy lesů Krajského
úřadu Pardubického kraje vyplývajících ze zákona č. 289/1995
Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů se návrh netýká územního plánu obcí s
rozšířenou působností ani nejsou umisťovány rekreační a
sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa. Proto
je k uplatnění stanoviska k územně plánovací dokumentaci
příslušný orgán státní správy lesů Magistrátu města Pardubic.

Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky;
k uplatnění stanoviska k územně plánovací
dokumentaci je příslušný orgán státní správy
lesů Magistrátu města Pardubic.

Upozorňujeme zpracovatele ÚP, že je v současné době probíhá Projektant provede ve Změně č. 1/b aktualizaci
proces SEA k návrhu Plánu odpadového hospodářství údajů na základě schváleného Plánu
Pardubického kraje s předpokladem jeho schválení v únoru odpadového hospodářství Pardubického kraje.
2016.
Ing. Hejduk Josef, v.r.
vedoucí odboru
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6.

Magistrát města
Pardubic, odbor
dopravy

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svoje stanovisko.

7.

Magistrát města
Pardubic, odbor
správních agend,
Pernštýnské náměstí
1, Pardubice, 530 21
Č.j.: MmP
51571/2015 ze dne
07. 09. 2015

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek
památkové péče, jako příslušný orgán státní památkové péče, k Vzato na vědomí, dotčený orgán neuplatňuje
oznámení Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního žádné požadavky.
architekta, čj. MmP 51011/2015 ze dne 1. 9. 2015, o společném
jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Rybitví a
vyhodnocení vlivu změny č. 1 územního plánu na udržitelný
rozvoj území, sděluje toto stanovisko:
Návrh změny č.1 územního plánu vychází z návrhu zadání, ke
kterému vydal příslušný orgán stanovisko pod čj. MmP
26703/2013 ze dne 28. 5. 2013. Nemovitá kulturní památka
r.č.ústředního seznamu kulturních památek ČR 21199/6-4388,
rodný domek Václava Veverky čp. 10, s blízkým památníkem
první orby, není změnou č.1 ÚP ohrožen. Ochrana
archeologických situací je v územní dokumentaci uvedena. Z
hlediska architektonicko-urbanistického se navrhované změny
územního plánu ani přiložené vyhodnocení vlivu změny č. 1
územního plánu na udržitelný rozvoj území negativně nedotýkají
zájmů státní památkové péče.
Jaroslav Trojan, v.r.
referent památkové péče

8.

Magistrát města
Oddělení odpadů a ovzduší:
Pardubic, odbor
Vzato na vědomí, dotčený orgán neuplatňuje
Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č.
životního prostředí,
žádné připomínky.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Štrossova 44,
nemáme k předloženému návrhu územního plánu připomínek.
Pardubice,
Ing. Monika Lófelmannová
530 21
Oddělení ochrany přírody:
Č.j.:
OŽP/56591/2015/Ves Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v
platném znění nemáme námitek k předloženému návrhu změny
ze dne 21 10. 2015
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9.

Ministerstvo dopravy
ČR, odbor dopravní
politiky,
mezinárodních
vztahů a životního
prostředí, nábřeží L.
svobody 12/22,
Praha 1,
110 15
Zn. 653/2015-910-

č. 1 ÚP Rybitví a k vyhodnocení vlivů změny č. 1 územního
plánu na udržitelný rozvoj území.
Ing. Petr Veselovský
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme zásadní
připomínky. V souvislosti s vymezením rozvojových lokalit však
upozorňujeme, že zpravidla neumožňujeme umístění staveb
hlavních blíže než 25 m od hranice nejbližšího lesa (pozemku
určeného k plnění funkcí lesa). Tento fakt může významně
omezit možnost využití plochy, v daném případě zejména u
lokality Z 12.
Ing. František Meduna
Z hlediska zák.č. 334/1992Sb. o ochraně zemědělského půdního
fondu je kompetentní Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ.
Vacíková Eva
Oddělení vodního hospodářství:
Z vodohospodářského hlediska nemáme zásadních připomínek.
Otto Sigmund
Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není
rozhodnutím podle správního řádu, a proto nelze proti němu
podat odvolání. Odbor životního prostředí si vyhrazuje možnost
změnit toto vyjádření, vyjdou-li ve věci najevo nové okolnosti,
které by mohly mít vliv na zájmy ochrany životního prostředí.
Ing. Miroslav Míča, v.r.
vedoucí OŽP
Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
Ministerstvo dopravy vydává, jako dotčený orgán ve věcech
dopravy, stanovisko podle § 40 odst. 2 písm. g) zák. č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, podle § 56
písm. d) zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, podle
§ 88 odst. 1 písm. o) a p) zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví,
v platném znění a podle § 4 zák. č. 114/1995 Sb., o
vnitrozemské plavbě, v platném znění, k návrhu změny č. 1
územního plánu Rybitví.
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Zastavitelná plocha Z12 j e na základě
nesouhlasného stanoviska dotčeného orgánu
- Krajského úřadu Pardubického kraje - věcně
a místně příslušného orgánu státní správy
ochrany zemědělského půdního
fondu,
vypuštěna.

Vzato na vědomí, dotčený orgán neuplatňuje
žádné požadavky.

UPR/2 ze dne 29. 10.
2015

Silniční doprava
Správním územím obce Rybitví prochází stávající silnice I/36.
Z hlediska rozvojových záměrů prochází řešeným územím
koridor pro umístění stavby „Přeložka silnice I/36 Lázně
Bohdaneč", dle ZÚR Pardubického kraje stavba č. D9. Na
uvedenou stavbu bylo v roce 2011 vydáno Souhlasné stanovisko
EIA.
V současné době je na stavbu „přeložky silnice I/36 Lázně
Bohdaneč" zpracovávána Studie proveditelnosti, zadavatelem,
kterým je RSD ČR Správa Pardubice. Výsledkem Studie
proveditelnosti má být vyhodnocení, zda lze převést budoucí
přeložku silnice I/36 v daném úseku do kategorie silnic nižší
třídy.
K návrhu změny č. 1 ÚP Rybitví uplatňujeme následující
připomínky:
Respektovat trasu koridoru přeložky silnice I/36 na základě
souhlasného stanoviska EIA v proměnné šířce v závislosti na
podmínkách průchodu koridoru daným územím, min. v šíři
ochranného pásma silnice I. třídy, tj. 50m od osy silnice nebo
přilehlého jízdního pásu (dle §30 zákona č. 13/1997 Sb. o
pozemních komunikací, v platném znění).
Plocha „Obnova spalovny", plocha VL, změny č. 1 ÚP zasahuje
svým severovýchodním cípem do koridoru přeložky silnice I/36,
resp. do budoucího OP budoucí silnice I/36. Požadujeme
respektovat koridor přeložky silnice I/36, resp. budoucí OP
budoucí silnice I/36 a tuto podmínku zařadit do odst. „Zásady
prostorové regulace" bodu „12. VL - plochy výroby a skladování lehký průmysl" článku „6. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití
Dopravní připojení ploch Spalovny na budoucí silnici I/36
požadujeme řešit pomocí stávajících připojení na silnici III. třídy
III/32225, resp. pomocí plánovaných křižovatek na budoucí
silnici I/36.
Letecká doprava
Řešené území se nachází v ochranném pásmu letiště
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Žádná z nově vymezených ploch ve Změně č.
1/a nezasahuje do koridoru přeložky silnice
I/36, resp. do budoucího OP budoucí silnice
I/36; plocha VL, která dle stanoviska
dotčeného orgánu
zasahuje
svým
severovýchodním cípem do koridoru přeložky
silnice I/36 – je stabilizovanou plochou v
území, kterou Změna č.
1/a mění
na
plochu VT (náprava chyby v územním
plánu). Koridor přeložky silnice I/36, a jeho
budoucí OP budoucí silnice I/36 je Územním
plánem Rybitví a jeho Změnou č. 1/a
respektován. Na základě výše uvedeného
nebude požadovaná podmínka do Změny č.
1/a zapracována.
Dopravní připojení ploch Spalovny na budoucí
silnici I/36 řeší Změna č.1/a prostřednictvím
silnice II/341, která je ve změně vymezena
jako koridor – zastavitelná plocha Z10, na
základě ZÚR PK.

Pardubice, které požadujeme respektovat.
Z hlediska železniční a vodní dopravy nemáme připomínky,
neboť nejsou dotčeny námi sledované zájmy.

10.

Ministerstvo obrany
ČR, Sekce
ekonomická a
majetková
MOCR 13961329/2015-6440 ze
dne 11. 09. 2015

Ing. Josef Kubovský, v.r.
ředitel
Odbor infrastruktury a územního plánu
Jako dotčený orgán státní správy na základě zák. č. 222/1999
Sb. o zajišťování obrany České republiky, v y d á v á Česká
republika – Ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná na základě
pověření ministra obrany ze dne 5. ledna 2015 a ve smyslu § 7,
odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.vedoucí oddělení ochrany
územních zájmů Pardubice, Odboru ochrany územních zájmů a
řízení programů nemovité infrastruktury, Sekce ekonomické a
majetkové, Bc. Pavla Hromádková, se sídlem Teplého 1899, 530
02 Pardubice, v souladu s § 175 zák. č. 183/2006 Sb.
(stavebního zákona), následující stanovisko:
V rámci poskytnutí údajů o území dle zák. č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu byly podklady o technické
infrastruktuře ve správě ČR-MO, SEM, OOÚZ a ŘPNI, oddělení
ochrany územních zájmů Pardubice, předány Magistrátu města
Pardubice formou vymezených území (§ 175 zákona) jako
příloha pasportních listů.
V řešeném území se nachází ochranné pásmo nadzemního
komunikačního vedení – komunikační vedení včetně
ochranného pásma (ÚAP – jev 82, pasport č. 39/2014).
V tomto území (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze
vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní
výstavbu jen na základě závazného stanoviska MO-ČR,
jejímž jménem jedná SEM MO, OOÚZaŘPNI, odd. OÚZ
Pardubice.
Řešené území se nachází v ochranném pásmu letiště
Pardubice - letiště včetně ochranného pásma (ÚAP - jev 102,
pasport č. 41/2014), které je nutno respektovat podle § 37
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví. V tomto území (dle
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Trasa nadzemního komunikačního vedení je
v koordinačním výkrese zobrazena; projektant
doplnil do odůvodnění do kapitoly B/I.4d tento
jev a informaci, že v území dotčeném tímto
jevem včetně jeho ochranného pásma, lze
vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou
nadzemní výstavbu jen na základě závazného
stanoviska MO-ČR, jejímž jménem jedná SEM
MO, OOÚZ a ŘPNI, odd. OÚZ Pardubice.
Projektant doplnil do koordinačního výkresu a
textové části Změny č.1/a jev 102 včetně
všech podmínek vyplývajících z tohoto jevu
pro vydání územního rozhodnutí
(v odůvodnění

ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním je uveden pouze odkaz na
plánování a stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a dotčeného orgánu v této tabulce).
povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného
stanoviska MO-ČR zastoupeného SEM MO, OOÚZaŘPNI,
odd. OÚZ Pardubice. Z důvodu bezpečnosti letového
provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu vodních
ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových
porostů, zakládání nových nebo rozšíření původních
skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových
těžebních prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících
dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných vedení VN a VVN,
fotovoltaických elektráren a speciálních staveb, zejména
staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu,
trhací jámy). V tomto vymezeném území může být výstavba,
výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo
zakázány.
Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je
zákaz
realizace
neleteckých staveb.
(Výjimku,
v
mimořádném případě, může na základě komplexního
posouzení povolit MO-ČR).
Celé správní území obce se nachází v ochranném pásmu
přehledových systémů (OP RLP) - letecká stavba včetně
ochranného pásma (ÚAP - jev 103, pasport č. 40/2014), které
je nutno respektovat podle § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o
civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991
Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších
předpisů, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Z důvodu
bezpečnosti letového provozu je nezbytné respektovat níže
uvedené podmínky.
V území do vzdálenosti 5 km od stanoviště radaru lze vydat
územní rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní výstavbu
včetně výsadby jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany. V tomto vymezeném území může být
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stanovisko

Projektant doplnil do koordinačního výkresu a
textové části Změny č. 1/a jev 103 včetně
všech podmínek vyplývajících z tohoto jevu pro
vydání územního rozhodnutí (v odůvodnění je
uveden pouze odkaz na stanovisko dotčeného
orgánu v této tabulce).

výstavba omezena nebo zakázána.
V území ve vzdálenosti 5-30 km od stanoviště radaru lze
vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen
na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany.
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby)
větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení
vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto
vymezeném území může být výstavba větrných elektráren a
výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících
dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.
Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry
příslušné kategorie komunikace a ochranná pásma stávajícího i
plánovaného dopravního systému. Návrhem ani jeho důsledky
nesmí být dotčeny příp. nemovitosti ve vlastnictví ČR-MO.
Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací je
podmíněn v případech, že jsou řešeny plochy pro výstavbu
větrných elektráren (dále VE) respektování podmínek, týkajících
se výstavby VE. V úrovni územního plánování nelze posoudit,
zda
eventuelně
plánovaná
výstavba
VE
nenaruší
obranyschopnost státu ČR a zájmy resortu MO. Tuto skutečnost
lze zjistit až na základě podrobné výkresové dokumentace, ve
které budou uvedeny mimo jiné typy VE, souřadnice a výšky
těchto staveb. Před realizací staveb VE je nutno zaslat
projektovou dokumentaci k posouzení a vyžádat si stanovisko
MO ČR ke stavbě. Upozorňuji na skutečnost, že pokud se
prokáže, že stavby VE budou mít negativní vliv na radiolokační
techniku v užívání resortu MO, bude stanovisko k výstavbě VE
zamítavé.
Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území
platí, že předem bude s ČR-MO, jejímž jménem jedná SEM
MO, OOÚZ a 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

Požadavek respektovat parametry příslušné
kategorie komunikace a ochranná pásma
stávajícího i plánovaného dopravního systému
je ve Změně č. 1/a uveden v odůvodnění
v kapitole B/I.4d.
Ve změně č. 1/a nejsou vymezovány plochy
pro výstavbu VE.

Požadavek, co bude předem s ČR – MO, v
řešeném území projednáno pro územní a
stavební činnost, projektant doplnil do
odůvodnění Změny č. 1/a formou odkazu na
tuto tabulku.

11.

Ministerstvo
průmyslu a obchodu,

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.
ČR - MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu,
pokud si to vyžádají zájmy resortu MO.
Tyto regulativy požaduji zapracovat do textové i grafické
části návrhu územního plánu. V případě souběhu
vymezených území výše popsaných platí pro vymezená
území přísnější požadavek nebo jejich souběh.
Bc. Pavla Hromádková, v.r.
Vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice
Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky.
bohatství a těžby nerostných surovin neuplatňujeme podle
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Na Františku 32,
Praha 1, 110 15
Zn. MPO 42447/2015
ze dne 16. 09. 2015

12.

Ministerstvo
zdravotnictví České
republiky, Palackého
nám. 4, Praha 2, 128
01, č.j. MZDR
15605/2013-2/OZDČIL-L ze dne
28.5.2013

ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 15
odst. 2 horního zákona k výše uvedené územně plánovací
dokumentaci žádné připomínky, protože v k.ú. Rybitví se
nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin.
Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D., v.r.
Ředitel odboru hornictví
Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídel (dále
jen „inspektorát“), jako dotčený orgán podle § 37 odst. 1 zákona
č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích
přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a
lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů
(lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„lázeňský zákon“), k návrhu změny č. 1 Územního plánu Rybitví
(dále jen „změna ÚP“) sděluje:
1. V ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů
lázeňského místa Lázně Bohdaneč (dále jen „OP PLZ“), které
zasahuje do severní části řešeného území, nenavrhuje změna
ÚP kromě aktualizace zastavěného území k datu 1. 3. 2015
žádné změny funkčního využití území, ani žádné nové plochy a
koridory. Z hlediska ochrany přírodních léčivých zdrojů tedy
inspektorát neuplatňuje k věcnému řešení projednávané změny
ÚP žádné připomínky.
2. Inspektorát upozorňuje na skutečnost, že v koordinačním
výkresu není zakreslena hranice OP PLZ, a požaduje zákres
tohoto limitu využití území doplnit podle výkresu limitů územně
analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pardubice,
protože současné zakreslení hranice OP PLZ v koordinačním
výkresu vydaného územního plánu Rybitví není zcela správné.
3. Změna ÚP neposuzuje záměr případného znovuzprovoznění
spalovny odpadů, která je v současné době mimo provoz, a
postupuje ho již jako konkrétní záměr k řešení do navazujících
správních řízení. Stávající nefunkční spalovna v lokalitě L1 je
součástí stabilizované plochy TO - plocha pro stavby a zařízení
pro nakládání s odpady, která se nachází mimo OP PLZ a mimo
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Projektant doplnil do koordinačního výkresu
zakreslení hranice OP PLZ II. stupně, dle
Výkresu limitů Územně analytických podkladů
obce s rozšířenou působností Pardubice 2014
(posledná schválená dokumentace předána
projektantovi pro zpracování Změny č.1).

13.

Státní pozemkový
úřad, Oddělení
správy
vodohospodářských
děl, zn. k č.j. SPU
451070/2015 ze dne
11.9.2015

lázeňské místo Lázně Bohdaneč. V této lokalitě tedy inspektorát
není dotčeným orgánem podle § 37 odst. 1 lázeňského zákona.
Případné zprovoznění spalovny odpadů však může způsobit
snížení kvality ovzduší v přírodních léčebných lázních
lázeňského místa Lázně Bohdaneč, které je vzdáleno cca 2 km
a jeho vnitřní území cca 3 km od tohoto potenciálního zdroje
znečištění ovzduší.
Inspektorát v souladu s kompetencemi, které mu vymezuje § 35
odst. 1 lázeňského zákona žádá, aby součástí posouzení
konkrétního záměru zprovoznění spalovny v procesu EIA bylo i
posouzení jeho vlivu na specifické životní prostředí přírodních
léčebných lázní stanovené ve smyslu § 25 odst. 1 lázeňského
zákona vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 423/2001 Sb. ze
dne 20. listopadu 2001, kterou se stanoví způsob a rozsah
hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních
minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky
na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a
náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých
zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní
minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu
životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o
zdrojích a lázních). Obdobný požadavek v rámci vyhodnocení
vlivu koncepce na životní prostředí (SEA) uplatnil inspektorát již
ve svém vyjádření k návrhu zadání změny ÚP č.j. MZDR
15605/2013-2/OZD-ČIL-L ze dne 28. 5. 2013.
Mgr. Zdeněk Třískala, v.r.
vedoucí oddělení OZD/2
Dne 1. 9. 2014 jsme obdrželi oznámení o zahájení řízení o
návrhu změn č. 1 územního plánu obce Rybitví a o vyhodnocení
vlivu změny č. 1 na udržitelný rozvoj území.
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
V zájmovém (katastrálním) území návrhu změn č. 1 ÚP se
nenachází stavby vodních děl - hlavní odvodňovací zařízení
(HOZ) ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit Státního
15

Tento požadavek bude doplněn do textové
části Změny č. 1/b - požadavek, aby součástí
posouzení konkrétního záměru zprovoznění
spalovny v procesu EIA bylo i posouzení jeho
vlivu na specifické životní prostředí přírodních
léčebných lázní stanovené ve smyslu § 25
odst. 1 lázeňského zákona vyhláškou
Ministerstva zdravotnictví č. 423/2001 Sb. ze
dne 20. listopadu 2001.

Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky.

pozemkového úřadu (SPÚ).
Současně sdělujeme, že není
odvodnění (drenážní systémy).

14.

15.

evidováno

ani podrobné

Ing. Tomáš Purkrábek, v.r.
oddělení správy vodohospodářských děl
Ministerstvo životního K návrhu změny č. 1 územního plánu obce Rybitví Ministerstvo Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky.
prostředí, Vršovická
životního prostředí podle ustanovení § 15 zákona č. 44/1988
1442, Praha, 100 10 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v
Č.j.: 1470/550/15-Hd platném znění, uvádí, že ve svodném území obce Rybitví nejsou
61339/ENV/15 ze
evidována výhradní ložiska nerostných surovin a nebylo zde
stanoveno chráněné ložiskové území.
dne: 07. 09. 2015
Ing. Libor Hejduk, v.r.
ředitel odboru výkonu státní správy VI
Obvodní báňský úřad Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky.
Pardubického obdržel pod č. j. MmP 51011/2015 Vaše
pro území krajů
Královéhradeckého a oznámení týkající se společného jednání o návrhu změny č. 1
územního plánu Rybitví a o vyhodnocení vlivů změny č. 1
Pardubického,
územního
plánu na udržitelný rozvoj území (dále jen „změna
Wonkova 1142/1,
č. 1“).
Hradec Králové,
V souvislosti s návrhem změny č. 1 trvá zdejší úřad na plném
500 02
respektování bezpečnostních pásem organizace Explosia a. s.
Č.j.:SBS
nakládající s výbušninami, která jsou vymezena zakreslením
27468/2015/OBÚhranice čtvrtého bezpečnostního pásma v koordinačním výkresu
09/1 ze dne 08.09.
veřejně
elektronicky dostupného a aktuálně platného Územního
2015
plánu Rybitví (duben 2010) a také uvedena v textové části
tohoto plánu na str. 66 (kap. „Urbanistická koncepce ÚP“).
V bezpečnostních pásmech, v daném případě ve čtvrtém a
pátém (do nějž spadá převážná část řešeného území), tedy
smějí být povolovány pouze stavby a zařízení, které z hlediska
jejich charakteru, stavebního provedení apod., a také z hlediska
stupně možného poškození, budou odpovídat požadavkům
příslušných ustanovení vyhlášek ČBÚ č. 102/1994 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a č. 99/1995 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
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16.

17.

Státní veterinární
správa, Husova
1747, Pardubice 2,
530 02
Státní úřad pro
jadernou bezpečnost

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a
Pardubického nemá ke změně č. 1 dalších připomínek a
omlouvá svou neúčast na společném jednání dne 30. 9. 2015 v
Pardubicích.
Ing. André Miksch, v.r.
předseda úřadu
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svoje stanovisko.

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svoje stanovisko.
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VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ ZMĚNY Č. 1/a ÚZEMNÍHO PLÁNU (ÚP) RYBITVÍ
P.
č.

Dotčený orgán
(DO)

Požadavek

1.

ČR – Státní
energetická
inspekce, Hradec
Králové
Hasičský záchranný
sbor Pardubického
kraje, Teplého 1526,
Pardubice, 530 02
Č.j.: HSPA-12101/2017-Sh ze dne
06. 03. 2017

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svoje stanovisko.

2.

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený
orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31
odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO"), a dle
ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o
integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou
dokumentaci předloženou dne 13.1.2017 a k této vydává v
souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle
ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, ve znění pozdějších předpisů
souhlasné závazné stanovisko s podmínkou z hlediska
požární ochrany:
- pro plochy určené k zástavbě budou určeny odpovídající
zdroje vody pro hašení požáru v souladu s požadavky §29
odst. 1, písm. k) zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Pokud jsou obcí určeny jako zdroje vody pro hašení
požáru přírodní zdroje nebo požární nádrž, musí svým
umístěním a přístupem odpovídat požadavkům ČSN 73 0873 a
ČSN 75 2411.
Dle ČSN 73 0873 tab. 2 pro rodinné domy nad 200 m
zastavěné plochy je nejmenší dimenze potrubí DN 100 mm.
Odůvodnění
Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného
stanoviska splňuje obsahové náležitosti uvedené ve vyhlášce
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. ve vztahu k
přístupovým komunikacím a zdrojům požární vody jakožto
veřejně prospěšným stavbám definovaným podle ustanovení §
2 odst. 1 písm. l) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Vyhodnocení požadavku

Podmínka z hlediska požární ochrany je do
textové části odůvodnění Změny č. 1/a
Územního plánu Rybitví (dále jen „Změna
č.1/a“) zapracována.

pozdějších předpisů. Předložená dokumentace dále splňuje
požadavky § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a
provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
Poučení
Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné
odvolání.

3.

Krajská hygienická
stanice Pardubického
kraje se sídlem
v Pardubicích, U
Divadla 828,
Pardubice, 530 02
Č.j.: KHSPA
798/2017/HOK-Pce
ze dne 26. 01. 2017

mjr. Ing. Kateřina Shejbalová
vrchní komisař
vedoucí pracoviště prevence,
ochrany obyvatelstva a krizového řízení
Na základě podání oznámení Magistrátu města Pardubic, Vzato na vědomí, dotčený orgán neuplatňuje
Odboru hlavního architekta, Štrossova 44, 530 21 Pardubice, žádný požadavek.
doručeného dne 13.1.2017, Krajská hygienická stanice
Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, (dále jen „KHS"),
jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 odst. 1 zák. č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a § 4 odst. 2 písm. b) zák. č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon") posoudila předložený „návrh
Změny č. 1 Územního plánu Rybitví a vyhodnocení vlivů
návrhu Změny č. 1 Územního plánu na udržitelný rozvoj
území" k veřejnému projednání.
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu Změny č. 1
Územního plánu k veřejnému projednání s požadavky předpisů
v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s §
52 odst. 3 stavebního zákona toto stanovisko:
S „návrhem Změny č. 1 Územního plánu Rybitví a
vyhodnocením vlivů návrhu Změny č. 1 Územního plánu
na udržitelný rozvoj území" k veřejnému projednání
souhlasí.
Odůvodnění
Dne 13.1.2017 bylo na KHS doručeno oznámení Magistrátu
města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Štrossova 44,
530 21 Pardubice (sp. zn. OHA/13414/2012/Zm ze dne
12.1.2017) ve věci „Zahájení řízení o Změně č. 1 Územního
plánu Rybitví - veřejné projednání návrhu Změny č. 1
Územního plánu Rybitví a vyhodnocení vlivů návrhu Změny č.
1 Územního plánu na udržitelný rozvoj území."

KHS se k návrhu zadání Změny č. 1 Územního plánu obce
Rybitví vyjádřila pod č.j. KHSPA 06519/2013/HOK-Pce ze dne
27.5.2013, bez podmínek. KHS se dále vyjádřila k návrhu
Změny č. 1 Územního plánu obce Rybitví stanoviskem pod č.j.
KHSPA 13659/2015/HOK-Pce ze dne 23.10.2015, bez
podmínek.
Z návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Rybitví byla
vypuštěna navržená zastavitelná plocha s označením Z12
(funkční vymezení VL - plochy výroby a skladování - lehký
průmysl) . Ostatní navržené zastavitelné plochy (Z10 a Z11) a
funkční vymezení stabilizovaných ploch (L1, L2, L5 a L8)
zůstávají ve stejném znění.
Součástí předloženého návrhu Změny č. 1 Územního plánu
obce Rybitví je upravené Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP
na udržitelný rozvoj území, ve kterém je uvedeno, že
jednotlivé lokality označené jako L2 - 3 a L5 - 16 v převážné
míře reagují na právní stav v území (aktualizace zastavěného
území - lokalita L9; úprava a zpřesnění chybného či
neúčelného vymezení ploch -lokality L2, L5 a L8; aktualizace
navrhovaných ploch - lokality L6 a L7) a nemají tak v podstatě
žádný vliv na zlepšování či zhoršování územních
podmínek pro udržitelný rozvoj či mají (jako v případě
usnadnění podmínek pro umisťování občanské vybavenosti v
lokalitě L8) vliv spíše pozitivní. Návrhem lokality Z10 jsou
vytvářeny podmínky pro přeložku silnice č. II/341, jejíž realizací
dojde ke zlepšení podmínek pro dopravu, snížení negativních
vlivů z dopravy na obyvatelstvo a k celkovému zkvalitnění
dopravy a prostupnosti územím. Plocha Z11 navazuje na
stávající plochy stejného využití (řemeslná a drobná výroba),
negativní vlivy výše zmíněné plochy jsou zanedbatelné.
Samostatnou z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj zůstává
lokalita L1 řešící původní přestavbovou plochu P1, jež byla
včetně regulace zrušená rozsudkem nejvyššího správního
soudu. Změna vymezuje plochu v současnosti nefunkční
spalovny (a funkční mezideponie odpadů) v souladu s
právním stavem v území jako stabilizovanou plochu pro
nakládání s odpady. Z hlediska podrobnosti Územního plánu
se tedy jedná o nulový vliv s tím, že vlivy plynoucí z

4.

5.

Krajský úřad
Pardubického kraje,
odbor dopravy a
silničního
hospodářství,
Pardubice, 532 11
Krajský úřad
Pardubického kraje,
odbor životního
prostředí a
zemědělství,
Komenského
náměstí 125,
Pardubice, 532 11
Č.j.. KrÚ
3500/2017/OŽPZ/Ti
ze dne 15.02.2017

potenciálního provozu spalovny při její případné rekonstrukci,
modernizaci a zprovoznění musejí být řešeny v souladu s
nadřazenými koncepčními dokumenty.
Ing. Bronislava Pozděnová
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek

Stanovisko dotčených orgánů ve smyslu ust. § 52 zákona Vzato na vědomí, dotčený orgán neuplatňuje
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu žádný požadavek.
odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Pardubického kraje k akci: "Veřejné projednání návrhu
změny č. 1 územního plánu Rybitví"
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard Pinkas)
Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu v Pardubicích dle
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících
předpisů neuplatňuje na obsah územního plánu žádné další
požadavky nad rámec požadavků vyplývajících ze Zásad
územního rozvoje Pardubického kraje a územně analytických
podkladů.
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. M. Pešata)
Z hlediska zvláště chráněných území (přírodních památek a
přírodních rezervací), lokalit soustavy Natura 2000 (ptačí
oblasti a evropsky významné lokality), zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů i regionálního územního systému
ekologické stability, které jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v kompetenci
Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody a
krajiny, není proti návrhu námitek.
Stavby v budoucnu v území umístěné musí být prostorově
rozmístěny tak, aby nevyvolávaly tlak na omezení plné funkce
biokoridorů a biocenter a porostů je tvořících (jedná se
především o dostatečnou vzdálenost staveb od okraje lokalit
ÚSES tak, aby nebylo nutno kácet současné i budoucí vzrostlé
dřeviny z důvodů ohrožení staveb při jejich vývratu).
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel
RNDr. M. Boukal, Ph.D.) Krajský úřad Pardubického kraje, jako

věcně a místně příslušný orgán státní správy ochrany
zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) dle § 17a písm.
a) zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších změn
(dále jen „zákon"), posoudil předloženou žádost a dle
ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává
SOUHLAS
k uvedené věci "UP Rybitví, změna č. 1, návrh", s
vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na OZPF ve
smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb.
Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje
4,6500 ha, z toho:
S Lokalita: Z10 - rozloha 0,2500 ha. Využití je možné pro
dopravu. S Lokality: LBC-4, LBC-5 - rozloha 2,8000 ha. Využití
je možné pro ÚSES. S Lokalita: Z11 - rozloha 1,6000 ha.
Využití je možné pro výrobu a skladování.
ODŮVODNĚNÍ
Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 41/2015 Sb., kterým se
mění zákon č. 334/1992 Sb.,
0
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 i jejich funkční využití, využívá orgán OZPF § 4
odst. 4 zákona.
U lokality Z10 (doprava) byla shledána převaha jiného
veřejného zájmu. Lokalita je v souladu se ZÚR PK.
Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona se
nevztahují ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, a neřeší se jím žádné majetkoprávní ani
uživatelské vztahy k pozemkům.
Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana Klapková):
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, nemáme jako orgán státní správy lesů
Krajského úřadu Pardubického kraje k veřejnému projednání

návrhu Změny č. 1 územního plánu Rybitví připomínky.
Zůstává v platnosti stanovisko orgánu státní správy lesů
krajského úřadu, uplatněné dne 7. 10. 2015 pod č.j. KrÚ
56220/2015/OŽPZ/Se.
Ing. Hejduk Josef
vedoucí odboru
6.

Magistrát města
Pardubic, odbor
dopravy, Pardubice

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek.

7.

Magistrát města
Pardubic, odbor
správních agend,
Pernštýnské náměstí
1, Pardubice, 530 21
Č.j.: MmP 3948/2017
ze dne 06. 02. 2017

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek
památkové péče, jako příslušný orgán státní památkové péče, Vzato na vědomí, dotčený orgán neuplatňuje
k oznámení Magistrátu města Pardubic, OHA-ÚÚP, čj. MmP žádný požadavek.
2905/2017 ze dne 12.1. 2017, o návrhu změny č. 1 územního
plánu Rybitví a o vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1
územního plánu Rybitví na udržitelný rozvoj území, sděluje ve
smyslu ust. § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, toto
stanovisko:
Příslušný orgán státní památkové péče nemá z hlediska
ochrany jeho zájmů k návrhu změny č. 1 územního plánu
Rybitví a o vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 územního
plánu Rybitví na udržitelný rozvoj území připomínek, protože
se nedotýká nemovitých kulturních památek (nemovitá kulturní
památka r. č. Ústředního seznamu kulturních památek ČR
21199/6-4388, rodný domek Václava Veverky čp. 10, s blízkým
památníkem první orby) ani plošné ochrany území ve smyslu
ust. § 5 a následujících památkového zákona. Ochrana
archeologických situací je v územní dokumentaci uvedena.
Z hlediska architektonicko-urbanistického se navrhované
změny územního plánu ani přiložené vyhodnocení vlivu změny
č. 1 územního plánu na udržitelný rozvoj území negativně
nedotýkají zájmů státní památkové péče.
Zdeněk Tobiáš
Referent památkové péče

8.

Magistrát města
Pardubic, odbor
životního prostředí,
Štrossova 44,
Pardubice,
530 21
Č.j.:
OŽP/3999/2017/Ves
ze dne 20. 01. 2017

Společné vyjádření odboru životního prostředí k změně č.
1 ÚP Rybitví a k vyhodnocení vlivů změny č. 1 územního
plánu na udržitelný rozvoj území.
Oddělení odpadů a ovzduší:
Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů nemáme připomínek k předložené změně č. 1 ÚP
Rybitví a k vyhodnocení vlivů změny č. 1 územního plánu na
udržitelný rozvoj území.
Ing. Monika Lófelmannová
Oddělení ochrany přírody:
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění nemáme námitek k předložené změně č. 1 ÚP
Rybitví a k vyhodnocení vlivů změny č. 1 územního plánu na
udržitelný rozvoj území. Platí naše vyjádření ze dne
21.10.2015 pod č.j. OŽP/56591/2015/Ves.
Z hlediska zák.č. 334/1992Sb. o ochraně zemědělského
půdního fondu je kompetentní Krajský úřad Pardubického
kraje, OŽPZ.
Ing. Petr Veselovský
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, platí naše
vyjádření ze dne 21.10.2015 pod č.j. OŽP/56591/2015/Ves.
Ing. František Meduna
Oddělení vodního hospodářství:
Z
vodohospodářského
hlediska
připomínek.
Otto Sigmund

9.

Ministerstvo dopravy
ČR

10.

Ministerstvo obrany
ČR

nemáme

zásadních

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není
rozhodnutím podle správního řádu, a proto nelze proti němu
podat odvolání. Odbor životního prostředí si vyhrazuje možnost
změnit toto vyjádření, vyjdou-li ve věci najevo nové okolnosti,
které by mohly mít vliv na zájmy ochrany životního prostředí.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek.

Vzato na vědomí, dotčený orgán neuplatňuje
žádný požadavek.

11.
12.
13.
14.
15.

Ministerstvo
průmyslu a obchodu,
Ministerstvo
zdravotnictví ČR
Státní pozemkový
úřad
Ministerstvo životního
prostředí
Obvodní báňský úřad
pro území krajů
Královéhradeckého a
Pardubického,
Wonkova 1142/1,
Hradec Králové,
500 02
Č.j.: SBS
01591/2017/OBÚ09/1 ze dne 21. 02.
2017

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek.

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a
Pardubického zaevidoval Vaše oznámení, zaslané pod č. j.
MmP 2905/2017, týkající se
zahájení řízení o změně č. 1 Územního plánu Rybitví a o
veřejném projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu
Rybitví a o vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 územního
plánu na udržitelný rozvoj území
(dále jen „změna ÚP").
Na základě seznámení s elektronicky veřejně přístupnými
dokumenty ve výše uvedené věci a s odvoláním na své
předchozí vyjádření, zaslané Vám pod č. j. SBS
27468/2015/OBÚ-09/1, sděluje zdejší úřad následující:
trvá na podmínkách, které byly ve zmíněném vyjádření
uvedeny v souvislosti se skutečností, že severovýchodní částí
řešeného území prochází hranice čtvrtého bezpečnostního
pásma (resp. hranice mezi čtvrtým a pátým bezpečnostním
pásmem) organizace Explosia a. s., nakládající s výbušninami;
zároveň bere na vědomí informaci uvedenou na str. 7 v
dokumentu „Vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území" (dále jen „vyhodnocení vlivů"), že: „Změna č. 1
respektuje ve své podrobnosti bezpečnostní pásmo - nejsou
navrhovány žádné nové zastavitelné plochy v bezpečnostním
pásmu";
dále připomíná, že však i v pátém bezpečnostním
pásmu (bez stanoveného omezení výstavby) je třeba v případě
mimořádné události v objektech, v nichž se nakládá s
výbušninami, počítat s možným stupněm poškození staveb,
charakterizovaným dle vyhlášek ČBÚ č. 99/1988 Sb. a č.
102/1994 Sb., v úplném znění, jako „náhodné poškození
zasklených oken".
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a
Pardubického nemá ke změně č. 1 a k vyhodnocení vlivů jiných
připomínek a omlouvá svou neúčast na společném jednání dne

Informace o existenci bezpečnostních pásem
organizace Explosia a. s. je obsažena
v odůvodnění Změny č. 1/a.

27. 2. 2017 v Rybitví.

16.

17.

Státní veterinární
správa, Husova
1747, Pardubice 2,
530 02
Státní úřad pro
jadernou bezpečnost

Ing. André M i k s c h předseda úřadu
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek.

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek.

B/I.3

Vyhodnocení splnění požadavků zadání

Projednané a upravené zadání změny č. 1 ÚP bylo schváleno zastupitelstvem obce Rybitví dne
9.9.2013, usnesením č. 10. Schválené zadání změny č. 1 ÚP je zásadním a závazným dokumentem pro
zpracování změny č. 1/a ÚP. Je v něm definován požadovaný rozsah i způsob zpracování. Požadavky na řešení a
způsob zpracování vyplývající ze schváleného zadání změny č. 1 ÚP pak byly respektovány a vyhodnoceny
následovně:

B/I.3a - Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací
dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů
Viz kap. B/I.2a, B/I.2b.

B/I.3b - Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů, zejména
z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně
z doplňujících průzkumů a rozborů. Požadavky na základní koncepci rozvoje území
obce. Požadavky na rozvoj obce a ochranu hodnot jejího území
Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Pardubice, aktualizace 2014 (dále také „ÚAP
ORP Pardubice“) byly ve vztahu k navrženému řešení zohledněny. Požadavky na respektování omezení změn
v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě
zvláštních právních předpisů (limity využití území), požadavky na respektování hodnot v území, požadavky na řešení problémů i požadavky záměrů na provedení změn jsou změnou č. 1/a ÚP respektovány a zohledněny v rámci
jednotlivých řešení změny č. 1/a ÚP, přičemž tyto jsou zohledněny v Koordinačním výkrese, č. výkresu B/II.2 - vždy
s ohledem na měřítko a podrobnost zobrazení.
Pozn.: Zadáním změny č. 1 ÚP bylo požadováno vycházet z Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pardubice, aktualizace 2012. V době zpracování návrhu změny č. 1/a ÚP je již k dispozici aktualizace 2014, tedy změna č. 1/a ÚP pracuje již s aktualizovanými daty.
Základními limity v území byly zejména:
• krajinná památková zóna nevyhlášená,
• nemovitá kulturní památka:- dům č.p. 10, rodný dům Václava Veverky,
• území s archeologickými nálezy,
• krajinný celek Bohdanečsko a krajinný celek Niva Labe,
• prvky ÚSES,
• VKP registrované č. 20 a 21,
• VKP ze zákona,
• pozemky 50 m od okraje lesa,
• zemědělská půda I. a II.třídy ochrany,
• investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti, odvodnění,
• záplavové území řeky Labe,
• aktivní záplavová zóna,
• ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů,
• staré zátěže území a kontaminované plochy,
• oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší,
• odkaliště Synthesia,
• technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma,
• ochranné pásmo elektrických stanic,
• ochranné pásmo elektrických vedení,
• technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního
pásma,
• vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma,
• ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení VUSS,
• objekt s nebezpečnými látkami typu B, Synthesia,
• skládky z chemické výroby a zařízení ke sběru a skladování odpadů,
• spalovna odpadu, t.č. nefunkční,
• ochranné pásmo silnice I. tř.,
• ochranné pásmo silnice III. tř.,

• účelové komunikace Povodí Labe,
• ochranné pásmo železničních vleček,
• ochranné pásmo letiště a ochranné pásmo vzletových rovin,
• ochranné pásmo leteckých radiolokátorů,
• vymezené zóny havarijního plánování,
• objekty civilní obrany v areálu Synthesia
• vymezená území Ministerstva obrany pro letiště, radiolokátory a nadzemní vedení,
• bezpečnostní pásma Explosia.
Následující záměry na provedení změn v území, jež byly zohledněny ve změně č. 1/a ÚP, byly zejména:
• přestavbové území prostoru spalovny,
• posouzení a doplnění prvků ÚSES,
• kanalizace nadmístní -Opatovice – Rybitví,
• přeložka silnice I/36 a komunikace Srnojedy – Černá u Bohdanče,
• místní komunikace Černá u Bohdanče – Lázně Bohdaneč,
• zastavitelné plochy.
Tyto záměry pak byly podrobně vyhodnoceny v dílčích částech dokumentace odůvodnění změny č. 1/a
ÚP a zejména pak v části C (Vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj území). Limity a záměry, které se
tákají odpadového hospodářství budou předmětem změny č. 1/b ÚP.
Návrh změny č. 1/a ÚP respektuje rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a
vyhodnocení udržitelného rozvoje území ORP Pardubice s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a
hrozeb (kromě vyhodnocení uvedeném v části dokumentace C) zejména:
l

vytvořením územních podmínky pro využití silných stránek a příležitostí:

a) v oblasti hygieny životního prostředí:
• dochází k postupnému mírnému poklesu hodnot SO2, emisní limity nejsou překračovány – posílením
skladebných prvků ÚSES dojde k dalšímu zlepšení ovzduší
• silné ekonomické subjekty, které se mohou podílet na dílčích investicích, např. ve využití brownfields –
změna č. 1/a ÚP stabilizuje část stávajícího areálu v ploše VT (uvedení do souladu stavu území a ÚP
Rybitví). Problematika bude dále také řešena ve změně č. 1/b ÚP
• využívání nejlepších dostupných ekologických technologií v průmyslu, zemědělství, vytápění, stavebnictví,
dopravě, které povede ke snižování znečištění životního prostředí – návrh změny č. 1/a ÚP nijak
neomezuje využívání nejlepších dostupných technologií ve všech odvětvích
• zvýšení míry separace a následného využití odpadů - návrh změny č. 1/a ÚP neřeší koncepci nakládání s
odpady (toto bude předmětem změny č. 1/b
• sanace starých ekologických zátěží, následná možnost využití stávajících nevyužitých průmyslových
areálů (brownfields) – sanace starých ekologických zátěží je v souladu s ÚP Rybitví a bude navazující
změnou č. 1/b ÚP zohledněno
b) v oblasti ochrany přírody a krajiny
• podpora revitalizace, rehabilitace, renaturalizace krajiny a jejich složek řadou dotačních titulů. Rekultivace
ploch zdevastovaných lidskou činností (průmyslové nevyužívané areály- brownfields, odkaliště chemické
výroby, skládky odpadů) – sanace starých ekologických zátěží je v souladu již s vydaným platným ÚP
Rybitví (zeleň plošná a liniová je přípustnou funkcí v rámci ploch TO, tedy je přípustné tato území
rekultivovat). Problematika bude dále také řešena ve změně č. 1/b ÚP
c) v oblasti veřejné dopravní a technické infrastruktury
• existující systém sběrných dvorů a stanovišť kontejnerů pro odvoz odpadů – problematika bude řešena ve
změně č. 1/b ÚP
• vybudování silničních obchvatů měst a obcí – vytvořeny podmínky pro přeložku silnice I/36 úpravou
veřejné prospěšnosti a vymezením a zpřesněním koridoru silnice II/341
d) v oblasti hospodářských podmínek
• využití tzv. brownfields, nevyužitých areálů po zemědělské výrobě v obcích a po průmyslových výrobách
ve městě – změna č. 1/a ÚP stabilizuje část stávajícího areálu v ploše VT (uvedení do souladu stavu
území a ÚP Rybitví).
l

vytvořením územních podmínek pro řešení slabých stránek a hrozeb:

a) v oblasti hygieny životního prostředí:
• zvyšuje se koncentrace NOx v ovzduší, jsou překračovány imisní limity pro ochranu ekosystémů –
zlepšením podmínek pro realizaci ÚSES jsou vytvořeny lepší podmínky pro zlepšení stavu zeleně v obci, a
tím i zlepšeny podmínky pro příznivé životní prostředí
• krátkodobě jsou překračovány imisní limity PM 10 a ozonu - zlepšením podmínek pro realizaci ÚSES jsou
vytvořeny lepší podmínky pro zlepšení stavu zeleně v obci, a tím i zlepšeny podmínky pro příznivé životní
prostředí
• neuspokojivý je stav jakosti povrchových vod - změnou č. 1/a ÚP jsou podporovány komplexní aktivity v
nezastavěném území, tedy i opatření vodohospodářská vedoucí k jeho racionálnímu využití a ochraně –
komplexním vyhodnocením zastavěného území (v rámci lokalit a témat řešených změnou č. 1/a ÚP) je
zohledněno racionální využití zastavěného území, viz. kap. B/I.4m.
• zvyšování dopravní zátěže – zatížení území zvýšenými koncentracemi emisní a zvýšenou hladinou hluku –
vymezením a zpřesněním koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu silnice II/341 se zatížení způsobené
průjezdem tranzitní dopravy rozdělí v rámci širšího navazujícího území celého subregionu
• v nakládání s odpady převažuje skládkování netříděného odpadu – problematika bude řešena ve změně č.
1/b ÚP
• existence významných znečišťovatelů životního prostředí v území a celé řady lokalit vedených jako staré
ekologické zátěže – staré ekologické zátěže je možné likvidovat v souladu s regulativy stanovenými již v ve
vydaném ÚP Rybitví – viz. kap. 6 návrhu. Dále, problematika bude řešena ve změně č. 1/b ÚP
• neochota občanů spolupracovat na separaci odpadů, zvýšení množství netříděného komunálního odpadu,
černých skládek – problematika bude řešena ve změně č. 1/b ÚP
• nevyužívání brownfields v důsledku neřešení starých ekologických zátěží – staré ekologické zátěže je
možné likvidovat v souladu s regulativy stanovenými již v ve vydaném ÚP Rybitví – viz. kap. 6 návrhu.
Dále, problematika bude řešena ve změně č. 1/b ÚP
b) v oblasti veřejné dopravní a technické infrastruktury
•
neexistence silničních obchvatů měst a obcí – změnou č. 1/a ÚP je řešena silniční doprava
•
nízké využití železnice, zejména pro nákladní dopravu – řešeno změnou č. 1/a ÚP lokalizací výrobních
aktivit v návaznosti na areál Synthesie, který je napojen na železniční vlečku
c) v oblasti rekreace
• nevyužití existujícího potenciálu krajiny včetně vodních toků pro sport a rekreaci – vhodným uspořádáním
krajiny v souladu s nově promítnutými podmínkami §18 odst. 5 dojde k jasnému funkčnímu využití krajiny,
čímž ÚP Rybitví více než dosud začne přispívat k rekreačnímu využití krajiny
• nárůst průmyslu a intenzita dopravy může negativně ovlivňovat zájem o návštěvu regionu – posílení
biodiverzity krajiny je řešeno doplněním složek skladebných částí ÚSES. Zlepšením podmínek pro ÚSES a
zjednodušením podmínek umisťování občanské vybavenosti v centru obce jsou posilovány přírodní i
sociální pilíř
d) v oblasti hospodářských podmínek
• dosud málo efektivní využití rozsáhlých průmyslových ploch – areál Synthesia je primárně určen k využití
formou těžkého průmyslu. S ohledem na malou četnost takovýchto areálů v regionu vůbec je toto funkční
využití fixováno pro případný další opětovný rozvoj těžké výroby, v jiných lokalitách následně dosti obtížně
umístitelné
Návrh změny č. 1/a ÚP respektuje rozbor udržitelného rozvoje území obce (tj.sociální soudržnost
společenství obyvatel, hospodářské podmínky, podmínky pro příznivé životní prostředí) tím, že kromě vyhodnocení
uvedeném v části dokumentace C, zejména:
l

vytvořit územní podmínky pro využití silných stránek a příležitostí:

a) sociální soudržnost společenství obyvatel:
• stabilní sídelní struktura s kvalitním bydlením a hospodářským zázemím jednotlivých domácností – je
řešeno koncepcí stávajícího ÚP Rybitví
• fungující občanská vybavenost včetně lékařů a škol – je řešeno koncepcí stávajícího ÚP Rybitví
• kvalitní veřejná prostranství a jejich využití pro sociální kontakt – je řešeno koncepcí stávajícího ÚP Rybitví
• klidné bydlení – je řešeno koncepcí stávajícího ÚP Rybitví
b) hospodářské podmínky:
• poloha obce v aglomeraci dvou krajských měst (Hradec Králové a Pardubice) – je řešeno vytvořením ploch
pro výrobu

•
•
•
•

blízkost lázeňského města – Lázně Bohdaneč – lze předpokládat ve formě rekreačního využití lesních
celků, které lze ekonomicky zhodnotit. Rekreační využití lesů je v rovině koncepce územního plánu v
souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona
existence dobrého dopravního napojení obce a veřejné autobusové dopravy včetně dostupnosti MHDsměr Lázně Bohdaneč a Pardubice – vytvořením dostatečného počtu zastavitelných ploch pro podnikání
občanská vybavenost v sídle – zlepšením podmínek občanské vybavenosti se zlepší i podmínky
kvalifikovaných pracovníků v regionu, a tím i vytvoří předpoklady v příležitostech pro využití jednotlivých
areálů
pracovní příležitosti (v místě – chemický a průmyslový areál) - představují silný efekt ve formě
ekonomického pilíře území

c) podmínky pro příznivé životní prostředí:
• lesní komplex v okolí – je řešeno koncepcí stávajícího ÚP Rybitví
• zemědělská půda – třída ochrany I. a II. – je řešeno koncepcí stávajícího ÚP Rybitví a řešení změny č. 1/a
ÚP vyhodnocena v rámci odůvodnění změny č. 1/a ÚP
• zajištění funkce ÚSES – v rámci změny č. 1/a ÚP řešeno podporou návazností skladebných prvků ÚSES
l

vytvořit územní podmínky pro řešení slabých stránek a hrozeb:

a) sociální soudržnost společenství obyvatel:
• stávající demografická struktura obyvatel obce – vytvořením ploch pro výrobu budou vytvořeny pracovní
příležitosti a tím se zlepší atraktivita obce pro občany
• vyšší průměrný věk – vytvořením ploch pro výrobu, obdobně jako v předchozím bodě
• průměrná nezaměstnanost – vytvořením ploch pro výrobu, obdobně jako v předchozím bodě
• rozvoj limitován blízkostí chemických závodů – areál Synthesia je nedílnou součástí obce a zároveň vytváří
současné i potenciální pracovní místa
b) hospodářské podmínky:
• dojížďka za vyšší vybaveností – řešeno v rámci změny č. 1/a ÚP zjednodušením podmínek pro občanské
vybavení v centru obce
• demografická skladba obyvatel – řešeno v rámci změny č. 1/a ÚP vytvořením ploch pro výrobu a tím i
pracovní místa
c) podmínky pro příznivé životní prostředí:
• nefunkční části ÚSES – řešeno podporou návazností skladebných prvků ÚSES
• vliv chemické výroby na kvalitu ovzduší – musí být řešen v navazujících řízeních. Návrhem změny č.1/a
ÚP nejsou vymezovány zastavitelné plochy těžké výroby
• nebezpečí chemické havárie, výbuchu a úniku škodlivin do ovzduší - musí být řešen v navazujících
řízeních
• zprovoznění spalovny - musí být řešeno v souladu s celkovou koncepcí v oblasti odpadového hospodářství
(bude předmětem změny č.1 /b).
Rybitví je novodobá obec vzniklá ve 40-tých letech záborem několika obcí chemickou továrnou. Obec je
stabilizovaná, klidná, bez významnějšího rozvoje, limitovaná blízkostí průmyslového areálu s chemickými závody.
Pěkné přírodní prostředí s lesním komplexem, ale s horším stavem ovzduší, upravená veřejná prostranství,
veškerá občanská vybavenost včetně škol a lékařů v místě, možnost zaměstnání, velmi dobrá dostupnost MHD.
Vyšší průměrný věk, průměrná nezaměstnanost. Dobré pilíře ekonomický a sociální, přírodní pilíř oslabený
blízkostí průmyslového areálu s chemickými závody. Krajina je rovinatá, nížinného charakteru. Území obce se
nachází mimo síť stávajících železničních tratí, do průmyslového areálu je zavedena železniční vlečka. Řešeným
územím prochází cyklotrasa a turistická trasa.
Z hlediska udržitelného rozvoje území, v hodnocení vyváženosti všech tří pilířů, má obec slabý pilíř
přírodní a dobré pilíře sociální soudržnosti obyvatel a pilíř ekonomický.
Vyhodnoceným cílem pro územní plánování z hlediska hodnocení přírodního pilíře je v první etapě
zastavit zhoršování, stabilizovat a v další etapě postupné zvyšovat ekologickou stabilitu území, zejména:
•
nerozšiřovat sídlo za hranice současně vymezených zastavitelných ploch (dle § 55, odst.4 zák.
183/2006 Sb. - viz. kap. B/I.4m
•
chránit území hranic sídla ve styku s volnou krajinou; neprovádět změny funkčního využití ploch
ze zeleně všech druhů, lesů a zemědělské půdy na jiné funkce (dle zák. 334/1992 Sb., zák.
114/1992 Sb. a zák. 460/2004 Sb. a zák. 289/1995 Sb.), s výjimkou VPS – viz. kap. B/I

•

•
•
•

chránit všechny stávající prvky krajiny (dle zák. 114/1992 Sb. a zák. 460/2004 Sb.), respektovat
všechny prvky ÚSES (dle zák. 114/1992 Sb.), k dobudování prvků ÚSES využít provádění
komplexních pozemkových úprav – viz. kap. B/Ie
zajistit účinnou spolupráci obcí při společném řešení veřejné infrastruktury – viz. kap. B/I.2
posílit regeneraci a revitalizaci zastavěných částí sídla – řešeno polyfunkčním řešením již
stanovené koncepce vydaného ÚP Rybitví
preferovat hromadnou dopravu osob včetně dopravy v rámci aglomerace (Integrovaný dopravní
systém) – v souladu s kap. B/I.4d.

Koncepce rozvoje území obce stanovená platným ÚP Rybitví tak byla respektována a její možné doplnění bylo navrženo v souladu s principy udržitelného rozvoje území, který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek
pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost obyvatel, v souladu s cíli a úkoly územního
plánování. Koncepce nadále respektuje priority, úkoly a zásady stanovené v aktualizované PÚR ČR a v ZÚR Pk, a
zjištění o stavu a vývoji území dle územně analytických podkladů, je koordinována s územně plánovacími dokumentacemi sousedních obcí. Problémy obce tak byly posouzeny v širších souvislostech.
Návrhem byla prověřena potřeba vymezení zastavitelných ploch výroby a skladování – viz. kap. B/I.3c
nebo vyhodnocení ploch v kap. B/I4l. Potřeba přestavbových ploch nebyla shledána. Umístění zastavitelných ploch
není ve střetu s ostatními plochami a s případnými limity a hodnotami v území (např. ochranná pásma přírodních
léčivých zdrojů a stav životního prostředí v přírodních léčebných lázních a v lázeňském místě Lázně Bohdaneč –
viz. Koordinační výkres, č. v. B/II.2). Změna č. 1/a ÚP je řešen tak, aby při návrhu zastavitelných ploch byl v oblasti
se sníženou kvalitou ovzduší (dle ÚAP ORP Pardubice) na prvním místě stav životního prostředí – viz. kap. B/I.2f //
Ochrana veřejného zdraví.
Návrhem nebyla prověřena potřeba vymezení zastavitelných či přestavbových ploch spalování odpadů s
ohledem na velikost správního území obce a s ohledem na spádovost k městu Pardubice a Hradec Králové. Toto
bude předmětem změny č. 1/b ÚP Rybitví.
Nově vymezené zastavitelné plochy navazují na stávající urbanistickou strukturu obce, nejsou vytvářeny
samoty; zastavitelné plochy jsou řešeny s ohledem na dopravní řešení. Funkční využití ploch s rozdílným způsobem využití není změnou č. 1/a ÚP měněny – s výjimkou ploch nezastavěného území (soulad s § 18 odst. 5
stavebního zákona).

•

•
•

•
•
•

•

Při posouzení vymezení nových zastavitelných ploch bylo zajištění:
ochrany obyvatel před hygienickými závadami, a dalšími jevy týkajících se veřejného zdraví, které jsou
stanoveny v územně analytických podkladech. Životní a obytné prostředí obce, zajištění ochrany obyva
tel před nepříznivými účinky dopravy (zejména hluk a exhalace) jsou základní priority pro hledání
vhodných řešení – viz. kap. B/I.2f // Ochrana veřejného zdraví obyvatel (event. změna č. 1/b ÚP Rybitví)
ochrany před povodněmi - v území je stanovena aktivní záplavová zóna a záplavové území řeky Labe –
viz. kap. B/I.2f // Protipovodňová ochrana
podmínek pro realizaci opatření zvyšující retenční schopnost krajiny, navržené změny nesmí vlivem
nových zastavěných a zpevněných ploch zhoršovat odtokové poměry v území ani snižovat retenční
schopnosti krajiny – viz. stanovení podmínek pro umisťování staveb a zařízení v souladu s § 18 odst. 5
stavebního zákona
ochrany obyvatel, které vychází z Havarijního plánu Pardubického kraje; změna č. 1/a ÚP hodnotí dopad
jednotlivých zapracovaných požadavků na vytváření podmínek stability a bezpečnosti obyvatel území ve
vazbě na rozvoj a modernizaci prvků bezpečnosti území – viz. B/I.2f // Civilní obrana
odpovídajících zdrojů vody pro hašení požáru v souladu s požadavky §29 odst. 1, písm. k) zákona č.
133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů – viz. B/I.2f // Civilní obrana
a prověření potřeb evakuace obyvatelstva obce (místo shromáždění obyvatelstva před evakuací, nou
zové ubytovací a stravovací prostory pro evakuované), ve smyslu §20 vyhl. č. 380/2002 Sb., a s ohledem
na stávající ÚP Rybitví - viz. B/I.2f // Civilní obrana
aby v jednotlivých bezpečnostních pásmech závodu Explosia v Semtíně nebyly povolovány stavby a
zařízení, jejichž charakter, stavební provedení apod. nebude odpovídat povolenému stupni jejich poško
zení a to ani tehdy, jestliže by takovou stavbu nebo zařízení umožňoval zrealizovat změněný územní
plán. Toto omezení, které vyplývá z jednotlivých bezpečnostních pásem, musí být respektováno. V
jednotlivých bezpečnostních pásech je nutné počítat se škodami, které vzniknou i na objektech, které je
možné do takového konkrétního bezpečnostního pásma situovat – jednotlivá bezpečnostní a ochranná a
obdobná pásma byla řešením změny č. 1/a ÚP respektována (zobrazena v Koordinačním výkrese změ
ny, číslo výkresu B/II.2).

Návrh změny č. 1/a ÚP zohledňuje přírodní, kulturní, civilizační a urbanistické hodnoty území - veškeré
známé související limity, hodnoty apod. v podrobnosti územního plánu jsou zobrazeny v Koordinačním výkrese
(číslo výkresu B/II.2).

B/I.3c - Požadavky na urbanistickou koncepci rozvoje území obce, zejména na
prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření
možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch
Urbanistická koncepce respektuje stanovenou urbanistickou koncepci dle platného ÚP Rybitví.
Urbanistická koncepce vychází ze základních požadavků plynoucích pro řešené území obce Rybitví stanovených v aktualizované PÚR ČR (viz kap. B/I.2a), v ZÚR Pk (viz kap. B/I.2b) a z územně analytických podkladů
obce s rozšířenou působností Pardubice (viz kap. B/I.3b).

•
•
•

•

Z průzkumů a rozborů vyplynula potřeba řešení následujících střetů a problémů v území:
dopravní zatížení obytného území - navrhnout opatření ke snížení před možnými negativními vlivy z
dopravy – plocha pro přeložku silnice je v dostatečné vzdálenosti od okolní obytné zástavby
vliv chemické výroby na stav ovzduší – musí být předmětem navazujících řízení
prověřit silný a opakovatelný tlak vlastníka spalovny na její zprovoznění přes odpor okolních obcí (např.
zastupitelstvo obce Smojedy přijalo usnesení - Obec Smojedy nesouhlasí se znovuzprovozněním spalov
ny nebezpečných odpadů) – bude předmětem změny č. 1/b ÚP Rybitví.
riziko explozí, úniku toxických látek, ekologické zátěže – problematika musí být zejména předmětem
navazujících řízení. Změna č. 1/a ÚP se této problematiky dotýká zejména preventivním řešením, tj.
vhodnou lokalizací vzájemně se negativně neovlivňujících funkcí v území vymezených formou zastavi
telných ploch.

Potřeba nových zastavitelných ploch je vyhodnocena v kap. B/I.4m, nové požadavky na vymezení zastavitelných ploch byly vyhodnoceny následovně:
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Požadavek obce.
Zjednodušení Hlavního výkresu v souladu s § 3 odst. 1 vyhl. č. 501/2006
Sb.

Zvýšená pozornost je ve změně č. 1/a ÚP věnována tomu, aby výše zmíněnými řešeními (plochami) nedocházelo k narušení urbanistického charakteru obce, krajinného rázu a identity krajiny – s mimořádným důrazem na
udržitelný rozvoj území – viz. podrobné vyhodnocení v části dokumentace C změny č. 1 ÚP (Vyhodnocení vlivů
změny č.1 na udržitelný rozvoj území).
S ohledem na limitované možnosti rozvoje obce pro bydlení jednak přítomností průmyslového areálu jižně
od obce, jednak plochami lesů, které obklopují zastavěné území z východní a severní strany jsou výše uvedené
požadavky které se týkají průmyslového areálu, řešeny s mimořádným důrazem na udržitelný rozvoj území, což je
prvořadým cílem územního plánování – viz. zejména posouzení v části dokumentace C změny č. 1 ÚP (Vyhodnocení vlivů změny č.1 na udržitelný rozvoj území).
Změnou č. 1/a ÚP bylo vyhodnoceno účelné využití zastavěného území i vyhodnocení potřeby vymezení
nových zastavitelných a přestavbových ploch dle § 53 odst. 5 písm. f) a v souladu s § 55 odst. 4 stavebního zákona
(viz. kap. B/I.4m), v souladu se zájmy chráněnými zemědělským půdním fondem (viz. kap. B/I.6a) a s ohledem na
udržitelný rozvoj území (viz. zejména část C – Vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj území).
Změna č. 1/a ÚP respektuje požadavky platného ÚP Rybitví pro plošné a prostorové uspořádání zastavěného území průmyslového areálu (Synthesia), který nad rámec vydaného ÚP uvádí do souladu se stávajícím využitím, nedochází tak k jeho úpravě ani doplnění.
S návrhem zastavitelných ploch změna č. 1/a ÚP řeší také odpovídající veřejnou infrastrukturu (koncepce
elektrorozvodů apod.). Na ÚP Rybitví ve smyslu změny č. 1/a ÚP je třeba nahlížet jako na nerozbornou a vzájemně
nedělitelnou koncepci. Ta je v rámci hodnocení v části C (Vyhodnocení vlivů změny č. 1 na životní prostředí)
hodnocena jako celek. Tím je zhodnocena komplexní problematika ohrožení životního prostředí a zdraví nad
únosnou míru i problematika emisí (která bude dále dořešena v rámci změny č. 1/b ÚP Rybitví). Změna č. 1/a ÚP
brání znehodnocení území nevhodnými aktivitami, chrání obytné území a brání poškození přírodních hodnot zejména návazností na koncepci vydaného ÚP Rybitví s prostorovou diferenciací obce s bydlením spíše na severu a
výrobními a navazujícími aktivitami spíše na jihu.
Změna č. 1/a ÚP s ohledem na malý okruh řešených témat i malý počet vymezených zastavitelných ploch
nestanovuje pořadí změn v území – etapizaci.
Změnou č. 1/a ÚP nejsou vymezována nová veřejná prostranství.
Problémy dalšího možného zatížení prostředí hlukem a emisemi z vedení tras pozemních komunikací a
také z průmyslového areálu jsou řešeny také urbanistickými opatřeními - vhodnou lokalizací ploch (viz. odůvodnění
změny č. 1/a ÚP ve vztahu k urbanistické koncepci – viz. kap. B/I.4c) a v souladu s § 18 odst. 5 vytvořením izolační
zeleně.
Rozvoj zastavitelných ploch je uzpůsoben prvkům nadmístního významu (koridor pro přeložku silnice I/36
Lázně Bohdaneč, koridor pro prodloužení silnice II/341 Staré Čivice – Lázně Bohdaneč a plochy a koridory pro
umístění nadregionálního biokoridoru Polabský luh – Bohdaneč).
Plocha pro přeložku silnice II/341 se částečně překrývá s plochou územní rezervy R3 (Labská vodní cesta).
Uvedené záměry (záměr přeložky silnice a záměr vodní cesty) jsou navzájem slučitelné – v podrobnějších fázích
projektové přípravy může být překryv záměrů řešen technickými řešeními (přemostěním, apod.).

B/I.3d - Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření
uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn
Koncepce veřejné infrastruktury vychází ze zásad a požadavků stanovených v koncepčních a rozvojových
dokumentech (viz kap. B/I.2a, B/I.2b). Veřejná infrastruktura je primárně navrhována ve vazbě na stávající síť technické a dopravní infrastruktury obce. Stávající systém komunikací, cyklotras, technické infrastruktury i veřejných
prostranství a veřejného občanského vybavení včetně záměrů na úpravy či realizaci nové veřejné infrastruktury
jsou patrné z grafické části dokumentace – A2.2a (Hlavní výkres – srovnávací znění změny č. 1/a ÚP) a B/II.2 (Koordinační výkres změny č. 1/a ÚP).
Koridor pro umístění přeložky silnice I/36 – byla prověřena plocha zpřesněného koridoru ve vydaném ÚP
Rybitví (trasa koridoru přeložky silnice I/36 na základě souhlasného stanoviska EIA ve variantách je zobrazena v
Koordinačním výkrese změny č. 1/a ÚP (č. výkr. B/II.2) – z výkresu je patrné, že varianty dle EIA jsou součástí již
dříve vymezeného koridoru, koridor tedy zůstává beze změny).

Změna č. 1/a ÚP prověřila střet navrhované silnice I/36 ze ZÚR Pk s ÚSES (řešeno již vydaným ÚP Rybitví) a prodloužení silnice II/341 Staré Čivice – Lázně Bohdaneč ze ZÚR Pk s plochami ÚSES (řešeno koncepčním řešením ÚSES – viz. kap. B/I.4e).
Změna č. 1/a ÚP prověřila možnosti omezení záplav technickými úpravami – jsou umožněny v rámci povolovacího režiumu dle §18 odst. 5 stavebního zákona.
Změna č. 1/a ÚP prověřila střet zastavitelných ploch se stávajícími plochami ÚSES – upřednostněno bylo
umístění ÚSES před návrhem zastavitelných ploch.
Změna č. 1/a ÚP prověřila střet navrhované komunikace I/36 ze ZÚR Pk a prodloužení silnice II/341 Staré
Čivice – Lázně Bohdaneč ze ZÚR Pk s ochranným pásmem VTL plynu (křížení a souběh) – případné přeložky plynových zařízení jsou v souladu s regulativem ploch DS (trasy liniové technické vybavenosti), event. v souladu s povolovacím režimem dle §18 odst. 5 stavebního zákona.
Kapacitu dopravy v klidu byla zohledněna v odůvodnění změny č. 1/a ÚP v kap. B/I.4d.
Dopravní infrastruktura
Řešení dopravní a technické infrastruktury je v souladu s výše uvedenými požadavky dokumentace ZÚR
Pk a ÚAP ORP Pardubice. Rozsah pozemků dle požadavku č. 2 zadání (řešen jako lokalita L2 změny č. 1/a ÚP)
na vymezení zastavitelné plochy zasahuje svým severovýchodním cípem do koridoru přeložky silnice I/36, resp. do
budoucího OP přeložky silnice I/36 – v návrhu změny č. 1/a ÚP byl v této části požadavku upřednostněn veřejný
zájem, tj. ponechán beze změny koridor pro přeložku silnice I/36.
Urbanistickým řešením (návrhem zastavitelné plochy Z11 mimo území obytné) návrh změny č. 1/a ÚP vyloučil hlukové zatížení území. V případě lokalit, kdy je uváděn do souladu skutečný stav území s funkčním využitím
v ÚP Rybitví se jedná o stabilizovaná území, kde je nutno požadavky na hlukovou expozici řešit zejména v navazujících řízeních (územním, stavebním, apod.). Dopravní závady na komunikacích se v území nenacházejí.
Nová rozvojová plocha (Z11) je vymezena s ohledem na stávající komunikační systém obce, tj. komunikační napojení rozvojových ploch je umožněno v rámci stávající komunikační sítě. Dopravní připojení na přeložku
silnice I/36 bude řešeno pomocí stávajících sjezdů a sítě silnic nižších tříd.
Změna č. 1/a ÚP respektuje stávající cyklistické stezky mikroregionu - jsou zobrazeny v Koordinačním výkrese změny č. 1/a ÚP (č. výkr. B/II.2).
Technická infrastruktura
Změnou č. 1/a ÚP je pro rozvojové plochy zohledněno připojení na sítě technické infrastruktury – viz. kap.
B/I.4d. Rozvoj jednotlivých systémů technické infrastruktury je navržen mimo jiné v souladu s urbanistickou
strukturou obce a v souladu s charakterem a funkčním využitím území (v souladu s regulativy v kap. 6 návrhu). Pro
možnost posouzení kapacity technické infrastruktury je bilance potřeb vyčíslena po jednotlivých rozvojových
plochách a zapracována do koncepce rozvoje jednotlivých sítí - viz. kap. B/I.4d. Celková koncepce technické
infrastruktury tak nebude bránit dalšímu rozvoji území. Potřeba nových plochy pro technickou infrastrukturu z
návrhu nevyplynula – umisťování technické infrastruktury je slučitelnou funkcí (viz. kap. 6 návrhu).
Občanské vybavení
Změna č. 1/a ÚP vyhodnotila plochy pro občanské vybavení dle platného ÚP Rybitví a (i v souladu s dodatečně uplatněným požadavkem obce) lze konstatovat, že neodpovídají i nadále potřebám obce, změnou č. 1/a ÚP
je tedy změněno funkční využití - viz. lokalita L8.
Veřejná prostranství
Stávající veřejná prostranství jsou zachována, chráněna a doplněna potřebnou strukturou nových
prostranství s adekvátní náplní. Nové rozvojové plochy jsou výrobního charakteru a nevzniká tak potřeba
vymezovat nová veřejná prostranství ani s ohledem na požadavky dle stavebního zákona a jeho vyhlášek, ani s
ohledem na podmínky v území. Návrh změny č. 1 ÚP zohledňuje koncepci veřejných prostranství vydaného ÚP
Rybitví při zohlednění požadavku obce – viz. L8.

B/I.3e - Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného
a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn,
včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb,
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona

Koncepce uspořádání krajiny vychází ze základních požadavků plynoucích pro řešené území obce Rybitví
stanovených v aktualizované PÚR ČR (viz kap. B/I.2a), v ZÚR Pk (viz kap. B/I.2b) a z ÚAP ORP Pardubice (viz
kap. B/I.3b).
Zjměna prověřuje lokalizaci nadregionálního a lokálního systému ÚSES. Prověřuje označení, vymezení,
trasování a funkčnost prvků lokálních ÚSES a koordinace s jejich trasami v sousedních obcích - jako podklad je využit dokument „Revize lokálního ÚSES a plán ÚSES pro území obce s rozšířenou působností Pardubice“; označení
lokálního územního systému ekologické stability dle tohoto dokumentu je respektováno – vše viz. kap. B/I.4e.
Změna č. 1/a ÚP prověřila a posoudila nezastavěné území. Navrženy byly podmínky pro využití všech
ploch nacházejících se v tomto území s ohledem na § 18 odst. 5 stavebního zákona. Změnou č. 1/a ÚP je řešena
podpora racionálního využívání nezastavěného území se zajištěním jeho ochrany v podrobnosti územního plánu.
Změnou č. 1/a ÚP jsou podporovány komplexní aktivity v nezastavěném území vedoucí k jeho racionálnímu využití
a ochraně. Jedná se o komplexní řešení, které ve svém důsledku podporuje péči o nezastavěné území, přičemž
zamezuje realizaci aktivit, které nejsou v souladu s charakterem nezastavěného území.
V souvislosti s požadavkem na vymezení zastavitelné plochy na pozemcích p.č. 55/1 a 55/5 v k.ú. Rybitví
je respektován § 14 odst. 1 zákona o lesích, kde je uvedeno, že projektanti nebo pořizovatelé územně plánovací
dokumentace jsou povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními tohoto zákona. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější; přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob následné rekultivace a uspořádání území po dokončení
stavby. Vyhodnocení je bezpředmětné – zastavitelná plocha nebyla vymezena.

B/I.3f – Další požadavky – požadavky obce, požadavky vyplývající z projednání
s dotčenými orgány a veřejností
Požadavky obce a občanů jsou vyhodnoceny v tabulce kap. B/I.3c, požadavky dotčených orgánů hájících
veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů jsou pak respektovány a vyhodnoceny napříč dokumentací, zejména v kap. B/I.2f, případně v kap. B/I.5.

B/I.3g – Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení
jejich využití, které bude nutno prověřit
V souladu se zadáním změny č. 1/a ÚP se nevymezují plochy územních rezerv. V průběhu zpracování
změny č. 1/a ÚP nevznikla nutnost vymezení plochy územní rezervy.

B/I.3h – Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo
předkupní právo
Změna č. 1/a ÚP zohledňuje vymezení následující plochy (koridoru) VPS ze ZÚR Pk v platném ÚP Rybitví:
• koridor pro umístění veřejně prospěšné stavby D 09 - přeložka silnice I/36 Lázně Bohdaneč – změna č.
1/a ÚP respektuje trasu koridoru přeložky silnice I/36 na základě souhlasného stanoviska EIA v rozsahu dle ZÚR
Pk v proměnné šířce v závislosti na podmínkách průchodu koridoru daným územím. Koridor pro přeložku silnice
I/36 je vymezen již ve vydaném ÚP Rybitví. Změna č. 1 ÚP zohledňuje výsledky EIA (tzv. varianty „A“ a „B“, které
zobrazuje v Koordinačním výkrese, č. výkr. B/II.2). Z výkresu je patrné, že stávající ÚP Rybitví podchycuje obě varianty řešení přeložky a návrhem změny č. 1/a ÚP není tedy rozsah zastavitelné plochy Z6 pro koridor silnice
upravován.
Změna č. 1/a ÚP zpřesňuje vymezení následující plochy (koridor) VPS ze ZÚR Pk:
• koridor pro umístění veřejně prospěšné stavby D 45 – prodloužení silnice II/341 Staré Čivice – Lázně
Bohdaneč – je změnou č. 1/a ÚP vymezen a zpřesněn na proměnnou šířku v závislosti na stávajících omezeních
(převážně však v šířce 50m) jako zastavitelná plocha silniční dopravy Z10 se stanovenou veřejnou prospěšností
(možností vyvlastnění) VD02 (související lokalita změny č. 1/a ÚP L11).
U veřejně prospěšné stavby přeložky I/36 s ozn. WD01 se změnou č. 1/a ÚP vypouští možnost uplatnění
předkupního práva. Z tohoto důvodu dochází i k úpravě značení kódu veřejné prospěšnosti stavby silnice I/36. Kód
je ze stávajícího WD01 je měněn na VD01 (související lokalita změny č. 1/a ÚP L10). Jediným důvodem je uvést

značení kódu do souladu s metodikou digitálního zpracování dat MINIS, verze 22. Veřejná prospěšnost formou vyvlastnění, ani rozsah plochy nejsou změnou č. 1/a ÚP dotčeny.
V průběhu zpracování změny č. 1/a ÚP nevyvstala potřeba na další veřejně prospěšné stavby, veřejně
prospěšná opatření, asanace, ani potřeba využití předkupního práva. Potřeba navrhnout územní opatření o
stavební uzávěře nebyla shledána. Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu se v řešeném území
nepředpokládají.

B/I.3i - Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu,
zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci
Ve změně č. 1/a ÚP nejsou nevymezeny plochy ani koridory, ve kterých by bylo podmínkou prověření
změn jejich využití vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo dohodou o parcelaci podmínkou
pro rozhodování, a to zejména z důvodu malého rozsahu ploch nebo jednoznačným poměrům v řešených lokalitách.

B/I.3j – Případné požadavky na zpracování variant řešení
Požadavek na zpracování variantní řešení návrhu změny č. 1/a ÚP nebyl zadáním změny č. 1 ÚP stanoven a z řešení změny č. 1/a ÚP ani nevyplynul.

B/1.3k - Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na
uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Změna č. 1/a ÚP je zpracována v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném
znění a dle 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. Textová část je
upravena do podoby odpovídající formě a požadavkům na územní plán jako opatření obecné povahy (stručně,
jednoznačně).
Výkresová část dokumentace změny č. 1/a ÚP je zpracována nad mapovým podkladem katastrální mapy
dle metodiky minimálního standardu pro digitální zpracování územních plánů v GIS - MINIS, verze 2.2. Výkresy
obsahují legendu grafických značek a jevy zobrazitelné v daném měřítku a předaná v rámci dat územně
analytických podkladů.
Zpracování dokumentace změny č. 1/a ÚP vychází z metodického doporučení Ministerstva pro místní
rozvoj „Zpracování změny ÚP a právní stav po změně“ (Ing. Tomáš Sklenář). Změnové výkresy návrhu změny č.
1/a jsou analogií textu změny č. 1/a ÚP. Součástí odůvodnění jsou potom výkresy srovnávací (tedy porovnání
návrhu ÚP Rybitví před změnou č. 1/a ÚP s návrhem změny č. 1/a ÚP). Tyto výkresy mají pak analogii v příloze
textové části odůvodnění.
Změna č. 1/a ÚP obsahuje textovou (přiměřeně v rozsahu přílohy č. 7 vyhl. č. 500/2006 Sb.) a grafickou
část. Grafická část návrhu změny č. 1/a ÚP obsahuje výkres základního členění (A/II.1 v měřítku 1:5 000), hlavní
výkres (A/II.2 v měřítku 1:5 000), výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (A/II.3, v měřítku 1:5 000).
Nebyl zpracováván výkres etapizace (etapizace nebyla stanovována). Odůvodnění obsahuje výkres širších vztahů
(B/II.1 v měřítku 1:25 000), koordinační výkres (B/II.2 v měřítku 1:5 000), výkres předpokládaných záborů půdního
fondu (B/II.3 v měřítku 1:5 000) a dále srovnávací znění Výkresu základního členění území (A2.1a, v měřítku 1:5
000), Hlavního výkresu (A2.2a, v měřítku 1:5 000) a Výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
(A2.3a, v měřítku 1:5 000) . Výkresy jsou opatřeny autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem.
Vypuštěny byly výkresy koncepce technické infrastruktury. Nebyla shledána potřeba schémat a
etapizace.

B/1.3l - Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu
na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů změny č. 1 ÚP na udržitelný rozvoj území je součástí změny č. 1/a ÚP.
Součástí vyhodnocení předpokládaných vlivů změny č. 1 ÚP na udržitelný rozvoj území je také zpracování
vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí (SEA).
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve stanovisku k návrhu zadání
změny č. 1 ÚP č.j. KrÚ 30990/2013/OŽPZ/PI ze dne 28.5.2013 dle ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
došel k závěru, že k návrhu zadání Změny č. 1 ÚP je požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve stanovisku k návrhu zadání změny č.
1 ÚP zn. 32816/2013/OŽPZ/Le ze dne 16.5.2013 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů sdělil, že předložená koncepce nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani
na evropsky významné lokality.
Na základě výše uvedeného projednání požadavek na nutnost zpracování vyhodnocení předpokládaných
vlivů změny č. 1 ÚP na udržitelný rozvoj území byl orgánem ochrany přírody potvrzen.
V rámci přiložené části dokumentace posouzení vlivů na životní prostředí je porovnán soulad navržených
cílů a záměrů územně plánovací dokumentace s již existujícími koncepčními materiály vztahujícími se k danému
území, jako např. „Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje“, „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Pardubického kraje“, „Program zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje“, „Program snižování emisí a zlepšení
kvality ovzduší Pardubického kraje“, „Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje“ „Územní energetická
koncepce Pardubického kraje“, případně další. S ohledem na provázanost dokumentace jsou koncepční
dokumenty Pardubického kraje i České republiky (event. Evropské unie) zohledněny i v jiných částech odůvodnění
změny č. 1 ÚP . - Posouzení vlivu na životní prostředí je společné pro změnu č. 1/a a 1/b, některé části tak nemají
dopad do změny č. 1/a ÚP.
Posouzení vlivů na životní prostředí (v části SEA) odkazem na koncepční dokumenty zohledňuje mimo jiné
nárůst průjezdní dopravy kromě samotného území obce Rybitví také v přilehlých územích a to především v Lázních
Bohdaneč, kde bude do doby vybudování přeložky silnice I/36 na této stávající silnici (která v současné době
probíhá podél vnitřního území lázeňského místa) zvýšené zatížení prostředí hlukem a emisemi.
Součástí vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí není zadáním požadované vyhodnocení
předpokládaných vlivů provozu požadovaných záměru rekonstrukce, modernizace a opětovné zahájení provozu
spalovny odpadů na přestavbové ploše P1 – bude předmětem změny č. 1/b ÚP Rybitví.
Součástí vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí je i zadáním požadované vyhodnocení blíže
nespecifikovaného záměru změny využití území v ploše dle přílohy č. 1 návrhu zadání změny č. 1 ÚP na plochu
VT - výroba a skladování - těžký průmysl a energetika) na životní prostředí přírodních léčebných lázní, tj. v
lázeňském místě Lázně Bohdaneč a v jeho vnitřním území. Zmíněný záměr byl v rámci změny č. 1/a ÚP
vyhodnocen jako lokalita změny L2, tedy uvedení do souladu skutečného stavu v území a ÚP Rybitví. Lokalita L2
je pak v rámci části C (Vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj území) vyhodnocována pouze jako
součást stabilizovaného území výroby.
Evropsky významná lokalita leží severovýchodně od řešeného území, cca 2 km - v obci Pardubice. Nejbližší
ptačí oblast je od katastru obce Rybitví vzdálena cca 3,2 km směrem na sever v obci Lázně Bohdaneč.

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

B/I.4

•
•
•
•
•

Změna č. 1/a ÚP zejména:
řeší požadavky vlastníků na vymezení zastavitelných ploch a na uvedení do souladu funkčního
využití stanoveného ÚP Rybitví se skutečným využitím (jedná se o plochy VT)
aktualizuje zastavěné území
vymezuje a zpřesňuje koridor pro veřejně prospěšnou stavbu silnice II/341
vypouští předkupní právo pro přeložku silnice I/36
upravuje prvky ÚSES v návaznosti na širší vztahy a koncepční dokumenty
uvádí návrh ÚP Rybitví do souladu s aktuálním zněním stavebního zákona.

•
•

Změny č. 1/a neřeší (bude předmětem změny č. 1/b):
části ÚP Rybitví zrušené rozsudkem NSS
koncepci nakládání s odpady.

•

Na základě zhodnocení a zdůvodnění záměrů:
-

kapitoly B/I.2 (Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů)
kapitoly B/I.3 (Vyhodnocení splnění požadavků zadání)
dílčích kapitol Komplexního zdůvodnění přijatého řešení (B/I.4)
kapitoly B/I.6 (Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond a pozemky určené k plnění funkce lesa)
části dokumentace C (Vyhodnocení vlivů změny č.1 na udržitelný rozvoj území)

byly zformulovány následující základní teze odůvodnění návrhu. Tyto tvoří podklad pro formulace jednotlivých dílčích částí návrhu změny č. 1/a ÚP.
V těchto výše uvedených kapitolách a částech dokumentace jsou citovány veškeré materiály (podklady,
metodiky, koncepce, dosud zpracované studie, projekty a posouzení, apod.), o které se opírá odůvodnění změny č.
1/a ÚP.

B/I.4a - Vymezení zastavěného území
Změnou č. 1/a ÚP je aktualizováno v souladu s § 58 stavebního na základě aktuálních mapových podkladů
a průzkumů v terénu k datu 1. 3. 2015 (ve výkresové části zobrazeno jako jevy L6, L7, L9).
Změnou č. 1/a ÚP je v kap. 1 návrhu ÚP Rybitví zrušen právně neplatný odkaz ve výroku ÚP Rybitví do
jeho odůvodnění.

B/I.4b - Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
V souladu s aktuálním zněním přílohy č. 7, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti byl upraven název kapitoly 2 návrhu ÚP Rybitví.
Obsahově se daná kapitola nemění, s výjimkou zrušení právně neplatného odkazu ve výroku ÚP Rybitví
do jeho odůvodnění.
Změnou č. 1/a ÚP není zasahováno do základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot.

B/I.4c - Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby
●

Urbanistická koncepce

V souladu s aktuálním zněním přílohy č. 7, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti byl upraven název kapitoly 3 návrhu ÚP Rybitví a v souladu s upraveným zněním názvu kapitoly byl doplněn odkaz do kap. 6 ÚP Rybitví.
Změnou č. 1/a ÚP není zasahováno do urbanistické koncepce ÚP Rybitví.

l

Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby

•

změnou č. 1/a ÚP byly v kap. 3 návrhu ÚP Rybitví vypuštěny formální dílčí nadpisy: „k.ú. Rybitví - plochy
změn (návrhové)“, „k.ú. Rybitví - plochy přestavbové“ - částečně též zrušeny rozhodnutím NSS č. j. 7 Ao
4/2011 – 126
v souvislosti s návrhem plochy Z10 byla zmenšena plocha Z3 (rozdělena na lokality západní a východní)
v souvislosti s aktualizací zastavěného území byla zmenšena zastavitelná plocha Z4 v souladu s § 58
stavebního zákona (k datu aktualizace zastavěného území částečně již zastavěna)
v souvislosti s aktualizací zastavěného území byla vypuštěna zastavitelná plocha Z5 v souladu s § 58
stavebního zákona (k datu aktualizace zastavěného území zcela zastavěna)
v souladu s aktuálním zněním přílohy č. 7, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti bylo vymezení územních
rezerv R1, R2, R3 přesunuto do zvláštní kapitoly návrhu ÚP Rybitví
změnou č. 1/a ÚP byla navržena plocha Z10
změnou č. 1/a ÚP byla navržena plocha Z11
rozsudkem NSS č. j. 7 Ao 4/2011 - 126 byla zrušena přestavbová plocha P1
Ve změnovém ani ve srovnávacím znění výkresů tedy plocha P1 již není zobrazována.
Ve změnovém ani ve srovnávacím znění textů tedy není uváděn text:

•
•
•
•
•
•
•
−
−

(začátek citace:)
P1 – přestavbová plocha „spalovna“
rozloha : 2,9045 ha
využití plochy: plochy technické infrastruktury – se specifickým využitím
lokalizace plochy: J část katastru obce, prostor areálu bývalé spalovny odpadů
specifické podmínky :
− dopravní napojení je možné ze stávající obslužné komunikace
− v severní části lokality nutno respektovat ochranné pásmo lesa
− nutno respektovat funkční využití, které je pro tuto plochu individuelně stnoveno (viz kap. 6)
k.ú. Rybitví - plochy územních rezerv
(konec citace.)
V tabulce jsou uvedeny zastavitelné plochy vymezené změnou č. 1/a ÚP:
Návrhové plochy:
KÓD

ČÍSLO
Z10

LOKAL NÁZEV LOKALITY
ITA
L11

„Silnice II/341“

DS

VD

Z11

L3

„návazně na
jihozápadně obce“

STAV ÚP
Nově navržena
změnou č. 1/a ÚP

Nově navržena
změnou č. 1/a ÚP

ZDŮVODNĚNÍ
Zpřesněný koridor silnice II/341 vyplývající ze ZÚR Pk.
Dále stanovena specifická podmínka ke způsobu ochrany ZPF tak, aby
plocha koridkoru byla využita pouze k realizaci vlastní komunikace a staveb
a zařízení bezprostředně s realizací komunikace souvisejících.
Bezkonfliktní rozšíření sídelní struktury v návaznosti na obdobné funkční
využití

Pozn.: Funkční využití je definováno v kap. 6 návrhu; plošné nároky viz kap. 3 návrhu.
Zastavitelné plochy vymezené změnou č. 1/a ÚP jsou pro přehlednost číslovány v řadě Z10, Z11, …
(tedy se záměrným vynecháním čísel oproti plochám vymezeným již v platném ÚP Rybitví). Předpokládá se, že
případná další změna ÚP Rybitví bude řešit číslování ploch v řadě Z20, Z21, ….

B/I.4d - Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování
V souladu s aktuálním zněním přílohy č. 7, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti byl upraven název kapitoly 4 návrhu ÚP Rybitví.

● Koncepce dopravní infrastruktury
l

Silniční doprava

Změnou č. 1/a ÚP byl v kap. 4.1 návrhu ÚP Rybitví opraven věcně nesprávný odkaz na územně plánovací dokumentaci neplatnou již v době vydání ÚP a nahrazen správným odkazem na územně plánovací dokumentaci
platnou již při vydání ÚP.
Změnou č. 1/a ÚP byla navržena zastavitelná plocha Z10.
Změnou č. 1/a ÚP byl zohledněn výhledový dopravní systém ve vazbě na nově navrženou silnici II/341.
Dopravní zátěž:
Intenzitu dopravní zátěže lze pro komunikace I. třídy dovodit z výsledků sčítání dopravy na silniční síti z
roku 2010, které zpracovává Ředitelství silnic a dálnic ČR. Na silnici I/36 byla naměřena intenzita 8 730
jednotkových vozidel za 24 hod (885 vozidel/hod.). Na silnicích III/32225 však nebylo sčítání pro malý dopravní
význam prováděno. Doprava je zde pouze místní zdrojová a cílová bez minimálního možnosti tranzitu.
Funkční třídy: Podle své urbanisticko - dopravní funkce je možno dle ČSN 73 6110 "Projektování
místních komunikací" (popř. podle zákona č. 13/1997 Sb. „O pozemních komunikacích“) zatřídit do funkční
skupiny:
−
silnice I/36 (včetně navrhované přeložky) - funkční skupina A – rychlostní komunikace bez dopravně
obslužné funkce
− navržená silnice II/341 - funkční skupina B - sběrná komunikace s funkcí dopravně – obslužnou, převážně
dopravního významu s částečnou přímou obsluhou území
Ochranné silniční pásmo
Ochranné silniční pásmo stanovuje zákon č. 13/1997 Sb. „ Zákon o pozemních komunikacích“. Pásmo
platí mimo zastavěné nebo k zastavění určeném území obce a činí 50m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního
pásu silnic I. třídy a 15m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnic II. a III. Uvnitř zastavěného území
platí hygienické hlukové pásmo odpovídající Nařízení vlády č. 272/2011, o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací. Návrh změny č. 1/a ÚP respektuje ochranné silniční pásmo stanovené zákonem o
pozemních komunikacích (v OP stávajících komunikací nejsou navrhovány žádné nové zastavitelné plochy).
Ochranné pásmo je zakresleno v Koordinačním výkrese (B/II.2).
Návrh komunikační sítě

−

Vydaný ÚP stabilizuje stávající síť komunikací:
silnice I/36 včetně její přeložky
silnici III/32225 včetně její přeložky včetně plánovaného prodloužení do průmyslové zóny Lázní Bohdaneč
(územní rezerva R2)
a místní komunikace pro dostupnost a prostupnost zastavěného území a zastavitelných ploch.

−

Změna č. 1/a ÚP nově doplňuje komunikační systém navrženou silnicí
II/341

−
−

Navržená trasa komunikace II/341 (D 45) může kolidovat se stávající nátokovou stokou DN 1600
přivádějící odpadní vody z Pardubic na BČOV, shybkou pod Velkou strouhou DN 2x1200 a shybkou pod Labem
(Srnojedy) DN 2x1200. Ochranné pásmo stok a shybek je 2,5 m na každou stranu od líce potrubí. Tato zařízení
musí zůstat pro provozovatele přístupná.
Navržená trasa přeložky komunikace I/36 (D 09) může kolidovat s areálem stávající přečerpávací stanice
odpadních vod (PSOV) Rybitví (ppč 381/3, st.735).
Navržené komunikace II/341 a I/36 budou křížit stávající kanalizační systémy v oblasti.

V rámci realizace bude provedena ochrana jednotlivých dotčených potrubí.
Plocha pro přeložku silnice II/341 řešená změnou č. 1/a ÚP se částečně překrývá s plochou územní
rezervy R3 (Labská vodní cesta) ÚP Rybitví. Uvedené záměry (záměr přeložky silnice a záměr vodní cesty) jsou
navzájem slučitelné – v podrobnějších fázích projektové přípravy může být překryv záměrů řešen technickými
řešeními (přemostěním, apod.).
Návrhové plochy:
KÓD

ČÍSLO

DS

Z10

LOKAL NÁZEV LOKALITY
ITA
L11

„Silnice II/341“

STAV ÚP

ZDŮVODNĚNÍ

Nově navržena
změnou č. 1/a ÚP

Zpřesněný koridor silnice II/341 vyplývající ze ZÚR Pk

Pozn.: Funkční využití je definováno v kap. 6 návrhu; plošné nároky viz. kap. 3 návrhu.
V následující tabulce jsou shrnuty možnosti zajištění dopravní obsluhy jednotlivých lokalit - k jednotlivým
návrhovým plochám jsou příjezdy řešeny jako stabilizované plochy dopravní infrastruktury silniční (DS), jejichž
šířkové poměry musí splňovat požadavky vyhl. č. 501/2006 Sb..
V kapitole 4.1. návrhu ÚP Rybitví se v návaznosti na návrh plochy Z10 (silnice II/341) upravuje koncepce
dopravy.
V následující tabulce je zdůvodněno vymezení ploch změny č. 1/a ÚP ve vztahu k možnostem dopravní
obslužnosti navržených ploch a jejich návaznosti na nadřazený komunikační systém.
Dopravní obslužnost zastavitelných ploch:
ČÍSLO KÓD
Z11

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

VD prostřednictvím stávající místní komunikace

západ
ní část
VD dopravní napojení bude řešeno v navazujcích řízeních
plochy
Z3

l

ZDŮVODNĚNÍ
existence stávající místní komunikace, na kterou je možné se
z navrhované plochy napojit
akceptovaná připomínka vlastníka (tj. parametry dopravního napojení
budou posouzeny v navazujcích řízeních)

Doprava v klidu

Otázka parkování nově navržených ploch musí být řešena zejména v územním a stavebním řízení.
Kapacita těchto ploch musí odpovídat požadavkům ČSN 73 6110 pro výhledový stupeň 1:2,5 a místním
podmínkám. Vzhledem k terénním podmínkám, šířkám komunikací a stávající zástavbě je doprava v klidu řešena
především na soukromých pozemcích. Garážování vozidel je řešeno přímo v objektech nebo na jejich
pozemcích. Při nové výstavbě musí být požadavky na dopravu v klidu řešeny na pozemcích investora bez nároků
na další urbanistickou plochu pro dopravu.
Změnou č. 1/a ÚP není zasahováno do koncepce dopravy v klidu ÚP Rybitví.
l

Hromadná doprava
Změnou č. 1/a ÚP není zasahováno do koncepce hromadné dopravy ÚP Rybitví.

l

Hospodářská doprava

V řešeném území se jedná zejména o zemědělskou a lesnickou dopravu. Změnou č. 1/a ÚP není
zasahováno do koncepce hospodářské dopravy. Případný návrh doplnění sítě účelových komunikací je v souladu
s regulativy ploch NS, NP, W, NL (účelové komunikace, event. zemědělské obslužné a manipulační plochy) – viz
kap. 6 návrhu. Změna č. 1/a ÚP v tomto ohledu doplňuje původní koncepci o stanovení podmínek s ohledem na §
18 odst. 5 stavebního zákona – účelové komunikace jsou i nadále slučitelnou funkcí v nezastavěném území.
l

Železniční doprava
Změnou č. 1/a ÚP není zasahováno do koncepce železniční dopravy ÚP Rybitví.

l

Cyklistická doprava

Změnou č. 1/a ÚP není zasahováno do koncepce cyklistické dopravy ÚP Rybitví (přípustná již nyní v
rámci ploch nezastavěného území ZO, NS, NP), taxativně nejsou vyjmenovány v rámci ploch W, NL. Změnou č.
1/a ÚP je návrh ÚP Rybitví uveden do souladu s § 18 odst. 5 SZ, kde s ohledem na koncepci cykloturistiky tak, jak
ji lze dovodit ze stávajícího ÚP, není účelné cykloturistiku omezovat, cyklostezky tedy nejsou podmínkami dle § 18
odst. 5 vyloučeny v žádné z funkčních ploch.
l

Pěší doprava
Změnou č. 1/a ÚP není zasahováno do koncepce pěší dopravy ÚP Rybitví.

l

Hluk z dopravy

Pro stanovení povolené hladiny hluku ve venkovním prostoru platí Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Podkladem pro stanovení hladin hluku způsobeného dopravním provozem na pozemních komunikacích je dopravní zátěž spolu s místně-technickými a stavebními podmínkami. V případě průjezdního úseku silnic III. třídy se jedná o hluk, který je časově omezeným impulzem, jenž
nelze klasifikovat jako hladinu, která by dosáhla hygienický limit NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zastavitelné plochy dotčené z hlediska možné hlukové zátěže provozu průjezdem
navrhované silnice II. třídy jsou pouze plochy výroby, tedy plochy bez nároku na hygienické požadavky. Ostatní
lokality řešené změnou č. 1/a ÚP zohledňovaly pouze stav území – problematiku je tedy třeba řešit v navazujících
řízeních.

● Koncepce technické infrastruktury
Změnou č. 1/a ÚP je respektována stávající koncepce technické infrastruktury ÚP Rybitví včetně
ochranných pásem. Změna č. 1/a ÚP navazuje na takto založenou koncepci.
Při řešení zástavby rozvojových ploch a ploch přestavby budou respektována ochranná pásma stávajících
a nově budovaných tras vodovodů, kanalizací a souvisejících objektů v rozsahu dle zák.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění.

l

Vodní hospodářství - vodovod

Popis současného zásobování pitnou vodou – Obec Rybitví je zásobována pitnou vodou ze skupinového
vodovodu Pardubice VSVČ (větev DN 300 – Pardubice Doubravice, Semtín, Lázně Bohdaneč a dále, odbočná větev DN 150 Semtín – Rybitví – Černá u Bohdanče, Živanice). V obci je vybudovaná vodovodní síť zásobních řadů
DN 150, 100, 80 napojená z hlavního řadu SV. Vodojem SV: Kunětická hora (15 000 m3, kóty 277/272 m n. m.).
Vodovod je vyhovující, pitná voda dodávaná skupinovým vodovodem splňuje požadavky ČSN 75 7111. Napojení
na vodovod je 100%. Provozovatelem vodovodu je VAK Pardubice a.s
Návrh zásobování pitnou vodou
Vzhledem k stávající zástavbě bude vodovodní síť vyhovovat. Pro další výhledové rozšiřování obce bude
stávající vodovodní síť vyhovovat a v případě potřeby bude v nezbytném rozsahu doplňována novými řady a
přípojkami. Bilanční potřeba – výhled:
- Obyvatelé 1 500 ob. x 150 l/ob./den = 225 m³/den
- Občanská vyb. 1 500 ob. x 20 l/ob./den = 30 m³/den
- Ostatní (100 x 150) = 15 m³/den
- Qd = 270 m³ (3,13 l/s)
- Qdmax = 405 m³ (4,69 l/s)
- Qhmax = 8,44 l/s
- Průměrný nárok na zdroj = 3,13 l/s
- Maximální nárok na zdroj = 4,69 l/s
Změna č. 1/a ÚP respektuje skupinový vodovod i veškerá vodohospodářská zařízení. Změna č. 1/a ÚP
navržena v souladu s dokumentací “Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje”. Stávající systém
v obci zůstane zachován i do budoucna. Návrhové plochy budou v maximální míře napojeny na stávající či nově
budovanou vodovodní síť. Kapacita VDJ i tlakové poměry ve vodovodním řadu jsou vyhovující.
Nové trasy vodovodů budou umísťovány do ploch trvale veřejně přístupných.

KÓD

ČÍSLO

VD

Z11

návrh zásobování pitnou vodou
Přípojkou ze stávajícího vodovodního řadu

Zabezpečení proti požáru
Podle ČSN 73 0873 (Zásobování požární vodou) je nutné napojení: pro rodinné domy - DN 80, pro
objekty výroby větší než 1500m2 – DN 150. Stávající vodovodní síť obce Rybitví vyhovuje požadavkům pro
požární zabezpečení objektů bydlení a pro výrobu. Předpokládá se její rozvoj i k návrhovým plochám.
Alternativně lze např. navrhnout malou vodní nádrž v návrhových plochách.
Vodovod pro veřejnou potřebu nebude primárním zdrojem požární vody. Pro zajištění soběstačnosti v
zajištění požární vody budou doplněny a udržovány požární nádrže, toky a rybníky.
Pro plochy určené k zástavbě budou určeny odpovídající zdroje vody pro hašení požáru v souladu s
požadavky §29 odst. 1, písm. k) zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pokud jsou obcí určeny
jako zdroje vody pro hašení požáru přírodní zdroje nebo požární nádrž, musí svým umístěním a přístupem
odpovídat požadavkům ČSN 73 0873 a ČSN 75 2411. Dle ČSN 73 0873 tab. 2 pro rodinné domy nad 200 m
zastavěné plochy je nejmenší dimenze potrubí DN 100 mm.
Nouzové zásobování pitnou vodou za krizové situace
Ve stávajících lokálních studních (pouze voda užitková). Náhradní zásobení pitnou vodou z jiného
vodovodu, zdroje mobilními cisternami a vodou balenou.
Bilanční nárok:
- 1 500 ob. x 15 l/ob./den = 22,5 m³/den (0,26 l/s)
- nárok na zdroj = 0,26 l/s
l

Vodní hospodářství - kanalizace

Současný stav v odkanalizování - V obci je vybudovaná soustavná kanalizační síť pro odvádění
odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou odváděny k čištění na ČOV Pardubice – Semtín (Synthesia Aliachem
a.s.) hlavní – kmenovou stokou P. Kmenová stoka P odvodňuje území severně od ČOV, je prodloužena do Rybitví,
kde prostřednictvím dvou čerpacích stanic (ČS) jsou do ní zaústěny ředěné splašky z prostoru Staré Kolonie
(dešťové vody do odvodnění povrchových vod areálu Synthesia Aliachem a.s.) a splaškové odpadní vody z
prostoru Nové Kolonie (dešťové vody z terénu do místních vodotečí). Stávající odkanalizování je vyhovující. Do
stoky P jsou přivedeny i odpadní vody z Lázní Bohdaneč a obcí Černá u Bohdanče, Živanice a Dědek. Trasa stoky
P ( hlavní čerpací stanice - ČOV Pardubice) zůstane v celé délce trvale na veřejně přístupných pozemcích
(nezaplocených) a bude respektováno ochranné pásmo v šíři 3,4 - 7,7m (zák.274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích v platném znění) - viz přiložená situace. V případě, že nebude možné dodržet u výtlaku a stoky P a
dalších připojených stok ochranné pásmo a trvalou přístupnost pro techniku provozovatele budou stoky na náklady
investora v lokalitě provedena přeložka. Doporučená trasa přeložky stoky a výtlaku P je podél stávající komunikace
III/32225.
Návrh likvidace a čištění odpadních vod – Změna č. 1/a ÚP je koncepčně navržena v souladu s
dokumentací “Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje (aktualizace r. 2004)”. Odkanalizování pro
stávající zástavbu obce bude i ve smyslu změny č. 1/a ÚP vyhovovat. Pro případné výhledové rozšiřování výstavby
bude dle potřeby do míst nové zástavby v nezbytném rozsahu kanalizace doplněna potrubím stok, šachtami,
objekty a přípojkami, a to vždy s ohledem na stav, druh a kapacitu stávající kanalizační sítě.
Nové trasy kanalizací budou umísťovány do ploch trvale veřejně přístupných. Kanalizace bude navržena
jako oddílná.

KÓD

ČÍSLO

VD

Z11

návrh likvidace splaškových vod
Napojení na stávající kanalizační síť

Změnou č. 1/a ÚP je zrušena nadmístní trasa kanalizace (ve stávajících výkresech technické infrastruktury
zobrazena jako K9. Požadavek není nadále aktuální (nevyplývá z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pk) a v
souvislosti s aktualizací ZÚR Pk byl vypuštěn.

Plocha „Synthesia“ (parc. č. 957/1 a další – tj. lokalita L2) je a bude odkanalizována samostatnou
kanalizací pro veřejnou potřebu „Synthesia a.s.".
Navržená trasa komunikace II/341 (D 45) může kolidovat se stávající nátokovou stokou DN 1600
přivádějící odpadní vody z Pardubic na BČOV, shybkou pod Velkou strouhou DN 2x1200 a shybkou pod Labem
(Srnojedy) DN 2x1200. Ochranné pásmo stok a shybek je 2,5 m na každou stranu od líce potrubí. Tato zařízení musí
zůstat pro provozovatele přístupná.
Požadavek VaK Pardubice je: K areálu BČOV požadujeme z komunikace II/341 zřízen samostatný sjezd a
účelová komunikace.
Navržená trasa přeložky komunikace I/36 (D 09) může kolidovat s areálem stávající přečerpávací stanice
odpadních vod (PSOV) Rybitví (ppč 381/3, st.735).
Navržené komunikace II/341 a I/36 budou křížit stávající kanalizační systémy v oblasti.
V rámci realizace bude provedena ochrana jednotlivých dotčených potrubí.

Schématické zobrazení ochranného pásma BČOV

Návrh likvidace dešťových vod - odvádění srážkových vod a balastních (drenáže. silniční příkopy, vodoteče
apod) bude zajištěno přednostně zasakováním na pozemcích jednotlivých staveb, tzn. likvidace bude probíhat mimo
kanalizaci pro veřejnou potřebu.

l

Energetika – zásobování el. energií

V koncepci zásobování elektrickou energií byla vypuštěna lokalita Z5 (již zastavěna) a lokalita P1
(nepřímo dovozeno z rozsudku NSS). Dále je provedeno posouzení bilance elektrické energie pro lokalitu
navrženou změnou č. 1/a ÚP (Z11), o které se opírá odůvodnění změny koncepce elektrorozvodů v kap. 4 návrhu.
Primerní rozvod a základní údaje stávajících trafostanicicích v obci - Obec Rybitví je zásobována
elektrickou energií z venkovního vedení vrchním primerním rozvodným systémem 35 kV. Ve výpočtu je uvažováno:
Na primerní rozvod je napojeno 5 trafostanic (mimo areál Aliachem) 35/0,4 kV, jejichž celkový předpokládaný
instalovaný výkon je 980 kVA..
V obci Rybitví je cca 300 bytových jednotek v rodinných domech. Tomuto počtu přibližně odpovídá 300
samostatných odběrných míst elektrické energie. Při předpokládaném zatížení stávajících distribučních trafostanic
na 70 % činí podíl transformačního výkonu na jedno odběrné místo:
980x0,7x0,9/300 = 2,1 kW (včetně komunálního a nebytového odběru).
Předpokládaný měrný příkon obce v současné době: 980x0,7x0,9 = 620 kW
Návrh změny č. 1/a řeší rozšíření ploch výroby s předpokládaným odběrem 100 kW
Měrný příkon po dokončení výstavby: 620 kW + 100 kW = 720 kW < 920 kW.
Zatížení vedení 35 kV odběrem obce:
Podle metodiky ČEZ je na napěťové úrovni 35 kV uvažováno v současné době s měrným zatížením 2,1
kW na jeden objekt bytové zástavby. Na konci navrhovaného období se dá předpokládat, že toto vedení 35 kV
bude o proti stávajícímu stavu zatěžováno nárůstem výkonu 100 kW.
Návrh úprav a rozšíření:
Venkovní vedení VVN (110 kV):
Koncepce změny č. 1 ÚP Rybitví nemá vliv na venkovní vedení velmi vysokého napětí.
Vedení 35 kV:
Změna č. 1/a ÚP nenavrhuje žádné přeložky vedení 35 kV. Vedení VN je možné realizovat v souladu
s regulativy v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití – ovšem bez zásadnější změny stávající
koncepce.
Navrhovaná výstavba v obci Rybitví bude zásobována ze stávajících trafostanic, které budou podle
skutečného postupu výstavby rekonstruovány, tj. výkonově posilovány výměnou stávajících transformátorů za
transformátory vyšší výkonové řady. Rozsah rekonstrukce trafostanice posoudí jejich vlastník a provozovatel podle
jejího technického stavu a morálního a fyzického opotřebení.
Distribuční síť 0,4 kV obce - Stávající distribuční síť 0,4 kV v obci je realizována venkovním vedením AlFe
na betonových nebo dřevěných stožárech, resp. kabelovým vedením 0,4 kV ve výkopu. Jednotlivé objekty v obci
jsou z distribuční sítě 0,4 kV napojeny samostatnými přípojkami realizovány vodiči AlFe, nebo závěsnými kabely
0,4 kV. Opravy, rozšiřování případné posilování této sítě podle požadavků odběratelů řeší a investuje její vlastník a
provozovatel. Případné přeložky stávající distribuční sítě 0,4 kV realizuje její vlastník na náklady investora, který
přeložku vyvolá. Nové plochy určené návrhem územního plánu pro zástavbu budou napojeny rozšířením případně
posílením stávající distribuční sítě 0,4 kV s tím, že v nových plochách zástavby bude distribuční síť 0,4 kV řešena
kabelovým vedením 0,4 kV ve výkopu. Rozšiřovaná distribuční síť 0,4 kV bude napojena ze stávajících trafostanic.
l

Veřejné osvětlení

Stávající veřejné osvětlení v obci je v převážné míře realizováno výbojkovými svítidly uchycenými na
jednotlivých stožárech (sloupech) nadzemní distribuční sítě 0,4 kV. V plochách nové výstavby bude veřejné

● Koncepce veřejných prostranství. Systém sídelní zeleně
Celková koncepce veřejných prostranství vychází i nadále ze stávajících centrálních prostorů či jejich
náznaků – v okolí obecního úřadu a před ZŠ ve střední části obce. Změnou č. 1/a ÚP je zjednodušena podrobnost
koncepce – v souladu s ustanovením § 3 vyhl. č. 501/2006 Sb. se plochy vymezují zpravidla o rozloze větší než 2
000 m2. Okolí obecního úřadu je tedy v rámci řešení lokality (ve srovnávací výkresové části označené jako L8)
stabilizováno jako občanské vybavení – OV. Z důvodu grafického zjednodušení koncepce (zejména v okolí
obecního úřadu) je tedy z textu návrhu ÚP Rybitví odstraněn i odkaz na výkresovou část dokumentace.
Pozn.: Funkční využití je definováno v kap. 6 návrhu.

B/I.4e - 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
V souladu s aktuálním zněním přílohy č. 7, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti byl upraven název kapitoly 5 návrhu ÚP Rybitví.
l

Koncepce uspořádání krajiny. Prostupnost krajiny. Protierozní opatření a ochrana
před povodněmi. Rekreace
Změnou č. 1/a ÚP není zasahováno do koncepce uspořádání krajiny, prostupnosti krajiny a rekreace ÚP

Rybitví.
Stávající koncepce ochrany před povodněmi se změnou č. 1/a ÚP nemění. Silnice II/341 (DS – Z10) leží
v Q100. V Q100 leží i část současně vymezeného zastaveného území. Dále se tedy z kapitoly 5 návrhu ÚP Rybitví
vypouští nepravdivá informace o záplavovém území.
l

Územní systém ekologické stability

•

související lokality ve výkresech: L13 – L16:

Prvek ÚSES

Popis změny
v textové části změny č. 1/a ÚP

NRBK K72 beze změny v textu
RBK 6

zrušeno v textu

Popis změny
ve výkresové části změny č. 1/a ÚP

Odůvodnění, včetně souladu s nadřazenými
a souvisejícími koncepcemi

změnou č. 1/a ÚP uvedeno do souladu s ostatními prvky ÚSES
zrušeno ve výkrese

prvek neexistuje v ZÚR Pk ani v Revizi ÚSES

LBC 5 /
LBC 174

ve výkrese LBC upraveno – přemístěno a
opraven překlep a upraveno označení
přečíslováno

uvedení do souladu s Revizí ÚSES

LBC 22

zrušeno v textu

zrušeno ve výkrese

prvek neexistuje v Revizi ÚSES a neměl
návaznost na sousední území

LBC 24 /
LBC 203

v textu opraven překlep a upraveno
označení LBC

změnou č. 1/a ÚP prostorově upraveno a
přečíslováno

uvedení do souladu s Revizí ÚSES a do
souladu s minimálními parametry dle Rukověti
projektanta místního ÚSES (cca 3 ha)

LBC 19

zrušeno v textu

prvek neexistoval ve výkrese ani v Revizi ÚSES

LBK 20 /
LBK162

upraveno značení

přečíslováno a zrušena jedna větev LBK

rušená větev LBK neexistuje v Revizi ÚSES a
neměla návaznost na sousední území

Kompletně upraveno a přeznačeno

přečíslováno

uvedení do souladu s Revizí ÚSES

LBK 23
/ LBK 161,
162, 163

•

s ohledem na podstatné změny v systému ÚSES provedenými změnou č. 1/a ÚP níže rekapitulujeme
celkový systém ÚSES v k. ú. Rybitví:

Návrh řešení ÚSES vychází z koncepce nadregionálních a regionálních prvků ÚSES vyznačených v
Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk). Lokální prvky ÚSES jsou řešeny v souladu s Revizí

lokálního ÚSES a vypracování plánu ÚSES pro území obce s rozšířenou působností Pardubice, resp. daty
v ÚAP ORP Pardubice (zde se promítla data z generelů ÚSES).
Územní systém ekologické stability je legislativně zakotven v zák.č. 114/1992 Sb. ČNR v platném znění,
prováděcí vyhlášce č. 395/1992 Sb. a dalších oborových předpisech. Vymezení ÚSES bylo provedeno nad
katastrální mapou a dle prostorového dělení lesa a s respektováním několika zásad. Jedná se zejména o propojení
lokálního ÚSES na regionální a nadregionální ÚSES, maximální využití stávající kostry ekologické stability, snahu
o dodržování návaznosti na již vymezené prvky ÚSES v rámci sousedních obcí, reprezentativnost navržených
biocenter a biokoridorů z hlediska rozmístění a velikosti a snahu o dodržování minimálních prostorových parametrů
prvků ÚSES.
Pro návrh místního ÚSES je využito principu vytváření ucelených větví ÚSES, skládajících se z logicky na
sebe navazujících, typově příbuzných a funkčně souvisejících lokálních biocenter a biokoridorů. Každá jednotlivá
větev místního ÚSES reprezentuje určité soubory shodných či podobných stanovišť a na ně vázaných
společenstev a zároveň navazuje, alespoň jednostranně, na jinou větev místního (příp. regionálního či
nadregionálního) ÚSES stejného nebo příbuzného charakteru. ÚP Rybitví je (ve smyslu změny č.1/a ÚP) navrženo
integrální provázání všech navrhovaných prvků ÚSES v návaznosti na stávající segmenty zeleně a prvky ÚSES.
Tato základní síť by měla plnit funkci kostry ekologické stability, na níž by měla být postupně navázána další dílčí
opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability území. Realizace navržených opatření bude mít i kladný vliv
na krajinný ráz.
Prvky ÚSES a významné krajinné prvky ze zákona, spolu s navrženými regulativy funkčního a
prostorového uspořádání, odrážejícími podmínky a nároky řešeného území, stabilizují a dále rozvíjí hodnoty
přírody a krajiny.
Stavby v budoucnu v území umístěné musí být prostorově rozmístěny tak, aby nevyvolávaly tlak na
omezení plné funkce biokoridorů a biocenter a porostů je tvořících (jedná se především o dostatečnou vzdálenost
staveb od okraje lokalit ÚSES tak, aby nebylo nutno kácet současné i budoucí vzrostlé dřeviny z důvodů ohrožení
staveb při jejich vývratu).
Nadregionální ÚSES
V řešeném území je zastoupen nadregionálním biokoridorem K72.
Regionální ÚSES
V řešeném území je zastoupen regionálním biocentrem RBC 917.
Lokální ÚSES
Vymezena jsou 2 lokální biocentra (LBC 174, LBC 203)
− LBC 174 na nadregionálním biokoridoru K72
− LBC 203 na lokálních biokoridorech LBK 162 a LBK163.
−
−

Vymezeny jsou 3 biokoridory
LBK 162, LBK 163 propojující RBC 917 a navazující území k. ú. Lázně Bohdaneč
LBK 161 jako odbočující větev od LBK 23 na navazující území k. ú. Lázně Bohdaneč.

Jak již bylo uvedeno, při upřesňování prvků ÚSES byly v největší možné míře respektovány hranice
parcel, v rámci lesních pozemků také prostorové rozdělení lesa a aktuální stav území zjištěný z ortofotomap a při
průzkumu. Prostorové parametry ÚSES vychází z podkladové koncepce - odpovídají požadavku na minimální
parametry jednotlivých prvků ÚSES podle úrovně ÚSES.
U mimolesních prvků ÚSES, tzn. prvků vodních a lučních, je důležité zachovat jejich současnou podobu,
tj. zachovat stávající hospodaření. Je potřeba doplnit břehový porost výsadbou autochtonních listnatých dřevin,
zorněné části ÚSES zatravnit. Jedná se o částečně antropicky podmíněná společenstva. U lesních prvků ÚSES je
potřeba lesnickým obhospodařováním zajistit přírodě blízké druhové složení lesa (bk, jd) a v ideálním případě i
etážovitost porostů. U větve ÚSES ovlivněné vodou je potřeba zachovat stávající parametry ÚSES a zabránit
výrazným zásahům do břehových porostů a ekotonových společenstev.

B/I.4f - 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 přípust-

ného 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)
V souladu s aktuálním zněním přílohy č. 7, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti byl upraven název kapitoly 6
návrhu ÚP Rybitví.
Doplněno bylo hlavní využití v souladu s požadavkem příl. 7 vyhl. č. 500/2006 Sb., a to v rámci všech
použitých ploch s rozdílným způsobem využití. Ze souvislosti textové stávajícího ÚP Rybitví bylo již nyní možné
dovodit, že označením „slouží“, je míněno hlavní využití v souladu s výše citovanou vyhláškou. Změnou č. 1/a ÚP
bylo toto jednoznačně zpřesněno.
V podkap. 9. TO - plochy technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady:
bylo upraveno hlavní využití - stavby a zařízení pro nakládání s odpady.
Byla vypuštěna podkap. 10. TX - plochy technické infrastruktury – se specifickým využitím. Její odst. 1)
přípustného využití byl již dříve zrušen rozsudkem NSS. Plocha TX je vypuštěna jako celek, protože (nefunkční)
spalovna odpadů a (funkční) mezideponie pro nakládání s odpady budou řešeny až změnou č. 1/b ÚP (současné
vymezení TX v grafické části bylo zrušeno rozsudkem NSS).
V podkapitolách návrhu:
• 15. ZO – plochy zeleně – ochranné a izolační,
• 16. NS - plochy smíšené nezastavěného území (indexy funkcí : p – přírodní, z – zemědělská, l –
lesnická, v – vodohospodářská),
• 17. NP - plochy přírodní,
• 18. W - plochy vodní a vodohospodářské,
• 19. NL - plochy lesní
- bylo v souladu s aktuálním zněním přílohy č. 7, vyhlášky č. 500/2006 Sb. doplněno vyloučení umisťování
staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona.
Návrhem změny č. 1/a ÚP bylo měněno funkční využití některých ploch (či částí ploch) ÚP Rybitví. Popis
změn včetně jejich odůvodnění je uveden v následující tabulce:
LOKALIT
A

Popis změny ÚP č. 1/a ÚP včetně odůvodnění
Popis:

L2

Stabilizovaná plocha VL (výroba a skladování - lehký průmysl) se mění na stabilizovanou plochu VT (výroba a skladování - těžký
průmysl a energetika)
Odůvodnění:
Uvedení do souladu stávající využití a funkční využití stanovené v ÚP Rybitví
Popis:

L5

Stabilizovaná plocha TO (plocha technické infrastruktury - plocha pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady) a stabilizovaná plocha
VD (plocha výroby a skladování- drobná a řemeslná výroba) se mění na stabilizovanou plochu VT (plocha výroby a skladování - těžký
průmysl a energetika)
Odůvodnění:
Uvedení do souladu stávající využití a funkční využití stanovené v ÚP Rybitví
Popis:

L8

stabilizované plochy (pozemky) staveb OM (občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední) a plocha PV (veřejná prostranství)
se mění na stabilizovanou plochu OV (občanské vybavení - veřejná infratsruktura)
Odůvodnění:
Uvedení do souladu stávající využití a podrobnost ÚP v souladu s § 3 odst. 1 vyhl. č. 501/2006 Sb., to vše i s přihlédnutím na
požadavek ze strany obce na budoucí možné využití části areálu

V souladu s aktuálním zněním přílohy č. 7, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti byla daná kapitola (kap. 6 návrhu
ÚP Rybitví) měněna i obsahově s věcným dopadem do rozhodování v území. Upravovány byly podmínky pro
využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, zejména v plochách týkajících se nezastavěného území
(tedy v území, které není součástí zastavěného území či zastavitelných ploch). V dosud platném ÚP Rybitví bylo
uvedeno, že nepřípustné jsou všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné. V souvislosti s novelou
stavebního zákona a zněním § 18, odst. 5 tak nebyly připouštěny žádné stavby a opatření v nezastavěném území

vyjma těch, které byly výslovně připuštěny (např. účelové komunikace v plochách lesních NL). Změnou č. 1/a ÚP je
nově definován okruh staveb a opatření dle § 18, odst. 5 stavebního zákona, které lze v jednotlivých plochách
nezastavěného území při splnění případných podmínek prostorové regulace umisťovat. Vymezení staveb a
opatření bylo činěno s ohledem na koncepci uspořádání krajiny a charakter nezastavěného území.
Vzhledem k charakteru řešeného území a k podmínkám pro využití jednotlivých ploch s rozdílným
způsobem využití byly pak vyloučeny následující stavby a opatření dle § 18, odst. 5 stavebního zákona u níže
uvedených ploch v nezastavěném území:
l Fotovoltaické, solární a sluneční elektrárny, větrné elektrárny, bioplynové stanice, bioplynové
elektrárny, včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, a dále charakterem
obdobné stavby, zařízení a opatření, zejména pro energetiku, a to i ty, které v dnešní době nejsou
známy- ve všech plochách nezastavěného území, stavby neslučitelné s koncepcí krajiny a ochranou
krajinného rázu – každý takovýto záměr by bylo nutné posoudit na úrovni územního plánu
l Stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů, včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí
včetně oplocení - v plochách přírodních (NP) – tyto plochy slouží zejména pro stabilizaci přírodně
nejcennějších složek nezastavěného území a pro průchodnost systému ÚSES.
l Stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví, a dále technická opatření a stavby, které zlepší
podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například hygienická zařízení, ekologická a
informační centra– v plochách přírodních (NP) nežádoucí – tyto plochy slouží zejména pro stabilizaci
přírodně nejcennějších složek nezastavěného území a pro průchodnost systému ÚSES.

B/I.4g - 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
V souladu s aktuálním zněním přílohy č. 7, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti byl upraven název kapitoly 7
návrhu ÚP Rybitví. Dále byl v textu opraven odkaz na nesprávnou nadřazenou územně plánovací dokumentaci.
Dále se upravuje odkaz na přečíslovaný výkres.
l

Vymezení veřejně prospěšných staveb (VPS), pro které lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit

Změna č. 1/a ÚP zpřesňuje vymezení následující plochy (koridor) VPS ze ZÚR Pk:
• koridor pro umístění veřejně prospěšné stavby D 45 – prodloužení silnice II/341 Staré Čivice – Lázně
Bohdaneč – je změnou č. 1/a ÚP vymezen a zpřesněn na proměnnou šířku v závislosti na stávajících omezeních
(převážně však v šířce 50m) jako zastavitelná plocha silniční dopravy Z10 se stanovenou veřejnou prospěšností
(možností vyvlastnění) VD02 (související lokalita změny č. 1/a ÚP L11).
U veřejně prospěšné stavby přeložky I/36 s ozn. WD01 se změnou č. 1/a ÚP vypouští možnost uplatnění
předkupního práva. Z tohoto důvodu dochází i k úpravě značení kódu veřejné prospěšnosti stavby silnice I/36. Kód
je ze stávajícího WD01 je měněn na VD01 (související lokalita změny č. 1/a ÚP L10). Jediným důvodem je uvést
značení kódu do souladu s metodikou digitálního zpracování dat MINIS, verze 22. Veřejná prospěšnost formou vyvlastnění, ani rozsah plochy nejsou změnou č. 1/a ÚP dotčeny.
Změnou č. 1/a ÚP byla zrušena trasa kanalizace K9, tedy byl odstraněn i odkaz (v analogické kapitole
návrhu) na trasu kanalizace K9 i odkaz na stanovení veřejně prospěšných staveb technické infrastruktury, protože
nadále součástí ÚP Rybitví zůstávají pouze veřejně prospěšné stavby dopravní (a ne již technické) infrastruktury.
l

Vymezení veřejně prospěšných opatření (VPO), pro které lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit

Změnou č. 1/a ÚP nejsou vymezena. V průběhu zpracování změny č. 1/a ÚP nevznikla taková potřeba ani
v důsledku řešení změny č. 1/a ÚP.

B/I.4h - Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které
lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zři-

zováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších
údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona
V souladu s aktuálním zněním přílohy č. 7, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti byla vložena příslušná kapitola
(kap. 8 návrhu ÚP Rybitví), včetně úpravy názvu kapitoly na novelizované znění vyhl. č. 500/2006 Sb.
Možnost využití předkupního práva byla změnou č. 1/a ÚP zrušena (popsáno v kap. B/I.4g). ÚP Rybitví
tedy nadále nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní
právo. V průběhu zpracování změny č. 1/a ÚP nevznikla taková potřeba ani v důsledku řešení změny č. 1/a ÚP .

B/I.4i - 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. Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení
Změnou č. 1/a ÚP došlo k přečíslování analogické kapitoly návrhu. V souladu s aktuálním zněním přílohy
č. 7, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti byl upraven název analogické kapitoly návrhu (kap. 9 návrhu ÚP Rybitví ve znění
změny č. 1/a ÚP). Návrh ÚP Rybitví jinak zůstává beze změny.
Výčet prvků regulačního plánu není uveden – nejsou navrženy.

B/I.4j - Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření
V souladu s aktuálním zněním přílohy č. 7, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti byla vytvořena analogická kapitola
návrhu a do ní přesunuto vymezení územních rezerv R1, R2, R3 návrhu ÚP Rybitví.

B/I.4k - Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
V souladu s aktuálním zněním přílohy č. 7, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti byla do textové části návrhu ÚP
Rybitví doplněna kapitola týkající se stanovených kompenzačních opatření (kap. 11 návrhu ÚP Rybitví ve znění
změny č. 1/a ÚP).
Vzhledem k tomu, že změna č. 1 ÚP nebyla posuzována z hlediska vlivů na příznivý stav předmětu ochrany soustavy NATURA 2000 (na území obce Rybitví se chráněné území soustavy NATURA 2000 nenachází),
nemohl být konstatován významný negativní vliv, při němž by za předpokladu převažujícího veřejného zájmu na
provedení záměru s významným negativním vlivem byla navrhována kompenzační opatření.

B/I.4l - Údaje o počtu listů změny územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
Změnou č. 1/a ÚP došlo k přečíslování analogické kapitoly návrhu ÚP Rybitví.
Změnou č. 1/a ÚP se upravuje aktuální počet stran návrhu ÚP Rybitví.
Změnou č. 1/a ÚP se vypouštějí výkresy technické infrastruktury (Hlavní výkres – inženýrské sítě –
energetika, telekomunikace, Hlavní výkres – inženýrské sítě – vodní hospodářství), protože jako součást výroku
obsahují neaktualizovaná data územně analytických podkladů, a tedy neobsahují relevantní informace pro rozhodování v území. Z důvodu dodržení logické číselné řady se mění číslování Výkresu veřejně prospěšných staveb,
opatření a asanací.
Z analogické kapitoly návrhu ÚP Rybitví jsou dále vypuštěny formální odkazy do odůvodnění a poučení.

B/I.4m - Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeba nových zastavitelných ploch (metodický
pokyn Ministerstva pro místní rozvoj a Ústavu územního rozvoje, srpen 2008, Ing. arch. Eva Rozehnalová s
využitím materiálů Ing. Sklenáře a Ing. Severy):
Obecně k metodice: (citováno z metodického pokynu MMR a ÚÚR, 2008, kráceno)
Územní plán vymezuje dostatečné množství zastavitelných ploch tehdy, když lze aktuální rozvojové
záměry vhodně umístit (tj. aktuální požadavky na změny území uspokojit) v těchto zastavitelných plochách. Přitom
je však nutno uvažovat i s přiměřenou rezervou. Cílem tak není dosažení přesné rovnováhy potřeby a nabídky,
protože tím by mohlo docházet k prudkému nárůstu cen pozemků.
Nabídka musí být vždy vyšší než poptávka, avšak je nutno se vyvarovat v tomto případě i nežádoucích
extrémů. Ve vyhodnocení je nutno porovnávat vždy nabídku a poptávku zastavitelných ploch pro jeden účel.
Vymezení další zastavitelné plochy podle § 55 odst. 3 stavebního zákona (v souladu s novelou
stavebního zákona č. 350/2012 Sb.: § 55 odst. 4 stavebního zákona) a podle § 53 odst. 5 d) stavebního zákona (v
souladu s novelou stavebního zákona č. 350/2012 Sb.: § 53 odst. 5 f) stavebního zákona):
l

Plochy výroby a skladování
Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro výrobu:
(j. = jednotka 1,2 ha)

Požadavky vyplývající z demografického vývoje…............
0 j.
Možnost využití stávajících areálů formou
intenzifikace zástavby….....................................................
0 j.
Požadavky vyplývající ze zájmu investorů……….............. 1 - 2 j.
Požadavky vyplývající ze specifické oblasti ................… 1 - 2 j.
Celkem…………………………………………………...........

(zohledněny již ve vydaném ÚP Rybitví)
(zohledněny již ve vydaném ÚP Rybitví)
(požadavky ze zadání změny č. 1 ÚP)
(příležitosti v souvislosti se silnicí II/341)

2 j.

Odhad potřeb ploch pro výrobu:
V obci jsou v současné době (tj. v důsledku aktualizace zastavěného území a v důsledku návrhu silnice
II/341) plošně omezeny rozvojové plochy určené pro výrobu. Stabilizovaná plocha Z5 zaujímala plochu cca 1,2 ha.
Tato plocha je pak ve výpočtu uvažována jako jednotková (v době do 5 let od vydání ÚP Rybitví byla návrhová
plocha využita – z toho je možné odvodit i funkčnost bilance ve vydaném ÚP Rybitví a tedy i odvodit dynamiku
rozvoje výroby v následném období po vydání změny č. 1/a ÚP).
Celkem je v rámci změny č. 1/a ÚP uvažována potřeba ploch výroby …..... 2 j. x 1,2 ha = 2,4 ha
Vydaný ÚP Rybitví vymezoval zastavitelné plochy výroby:
Z3 …........................................................................... 5,97 ha
Z4 …........................................................................... 0,81 ha
Z5 …........................................................................... 1,20 ha
Celkem ve vydaném ÚP Rybitví vymezeno …........... 7,98 ha
Změna č. 1/a ÚP vymezuje či redukuje zastavitelné plochy výroby:
Z3 se ve vazbě na navrženou silnici II/341 změnšuje o ....................
Z4 se stabilizací části zastavěné plochy zmenšuje o ........................
(údaj včetně bilance ploch navazující izolační zeleně)
Z5 se stabilizací zastavitelných ploch vypouští, tedy se odečítá.......
Z11 se navrhuje jako zastavitelná plocha o výměře..........................

- 0,38 ha
- 0,35 ha
- 1,20 ha
+ 0,25 ha

Celkem ve změně č. 1/a ÚP bez odečtení redukovaných ploch vymezeno

0,25 ha

Závěr:
V obci je celková dlouhodobá potřeba cca 8 ha ploch pro výrobu, která odpovídá rozsahu
navržených ploch vydaného ÚP Rybitví. V souvislosti s vyhodnocením požadavků změny č. 1/a ÚP a při
zohlednění příležitostí, které může vytvořit nově vymezená silnice II/341, je možné uvažovat navýšení počtu

ploch výroby až o cca 2 ha. Změna č. 1/a ÚP však v dlouhodobých souvislostech zvažuje postupnou
možnou formu výstavby (také s ohledem na dlouhodobý horizont realizace záměru přeložky silnic),
navyšuje tedy bilanci zastavitelných ploch výroby pouze o 0,25 ha oproti vydanému ÚP Rybitví.
Potřeba zastavitelné plochy silniční dopravy vyplývá ze ZÚR Pk.

B/I.4l - Provedené úpravy dokumentace územního plánu
Popis úpravy základních koncepčních řešení provedených po společném jednání:
l
l
l
l
l

byla vypuštěna zastavitelná plocha Z12 (změnová lokalita L4)
byla upravena koncepce Nakládání s odpady (pozn.: následně vypuštěno v rámci rozdělení na změnu
1/a)
bylo upraveno Vyhodnocení vlivů změny č. 1 ÚP na udržitelný rozvoj území
byla doplněna koncepce odkanalizování lokality L2
byly provedeny úpravy na základě požadavků dotčených orgánů a připomínek
Následuje detailní popis dílčích úprav dokumentace:

l

Na základě nesouhlasného stanoviska dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu:
Z návrhu změny č. 1 ÚP byla vypuštěna zastavitelná plocha Z12 (změnová lokalita L4), určena pro
plochu VL – výroba a skladování – lehký průmysl. Provedeno v návrhu, odůvodnění, zohledněno ve
vyhodnocení vlivů změny č. 1 ÚP.

l

Na základě upozornění ve stanovisku Krajského úřadu Pk OŽPZ:
Předchozí verze návrhu změny č. 1 ÚP (návrh pro společné jednání) byla odůvodněna na základě dnes
již neplatného Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje. Na základě schváleného nového
Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje (POH Pk 2016 - 2025) byla podstatným způsobem
upravena koncepce Nakládání s odpady v návrhu změny č. 1 ÚP. Téma bylo rozvedeno v odůvodnění
změny č. 1 ÚP a ve vyhodnocení vlivů změny č. 1 ÚP na udržitelný rozvoj území.
(pozn.: následně vypuštěno v rámci rozdělení na změnu 1/a)

l

Na základě stanoviska MO ČR:
V kap. B/I.2f byla doplněna podkapitola Obrana státu.
Trasa nadzemního komunikačního vedení je v Koordinačním výkrese zobrazena - jev č. 82 - přidána
poznámka do výkresu pod legendu, že se celé řešené území nachází v ochranném pásmu nadzemního
komunikačního vedení, kde lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě
závazného stanoviska MO ČR. Do odůvodnění do kapitol B/I.4d (podkapitola Komunikační sítě,
slaboproudá zařízení) a kap. B/I.2f (podkapitola Obrana státu) byl doplněn tento jev (č. 82) včetně odkazů
do tabulky v kap. B/I.2f.
Do Koordinačního výkresu změny č. 1/a ÚP byly doplněny jevy č. 102, č. 103 - přidána poznámka do
výkresu, že celé řešené území se nachází v ochranném pásmu letiště Pardubice (č. 102) a ochranném
pásmu přehledových systémů (OP RLP- č. 103), které je nutno respektovat dle § 37 zákona č. 49/1997
Sb., o civilním letectví. Do odůvodnění do kapitol B/I.4d (podkapitola Komunikační sítě, slaboproudá
zařízení) a kap. B/I.2f (podkapitola Obrana státu) byly doplněny tyto jevy (č. 102, č. 103) četně odkazů do
tabulky v kap. B/I.2f.
Požadavek, co bude předem s ČR – MO v řešeném území projednáno pro územní a stavební činnost (jev
č. 119), byl doplněn do odůvodnění změny č. 1/a ÚP v kap. B/I.2f (podkapitola Obrana státu) formou
odkazu na tabulku v kap. B/I.2f.

l

Na základě stanoviska MZ ČR:
Do Koordinačního výkresu změny č. 1/a ÚP byla zakreslena hranice OP PLZ II. stupně, dle Výkresu
limitů Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pardubice 2014.
Do textové části změny č. 1 ÚP byl doplněn požadavek, aby součástí posouzení konkrétního záměru
zprovoznění spalovny v procesu EIA bylo i posouzení jeho vlivu na specifické životní prostředí přírodních
léčebných lázní stanovené ve smyslu § 25 odst. 1 lázeňského zákona vyhláškou Ministerstva
zdravotnictví č. 423/2001 Sb. ze dne 20. listopadu 2001. Provedeno v odůvodnění (kap. B/I.2f // Ochrana
veřejného zdraví obyvatel), zohledněno ve vyhodnocení vlivů změny č. 1 ÚP (část C – kap. C.3a //
ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů).
(pozn.: následně částečně vypuštěno v rámci rozdělení na změnu 1/a)

•

Na základě připomínky Vodovodů a kanalizací, a.s.:
Způsob odkanalizování plochy „Synthesia" ( ppč 957/1 a další) byl doplněn do koncepce technické in
frastruktury (textová část návrhu i odůvodnění).
Kolize budoucích komunikací I/36 a II/341 se stavbami kanalizačního systému byla doplněna do odů
vodnění (textová část - Koncepce dopravní infrastruktury).
Ochranné pásmo BČOV není součástí Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností
Pardubice 2014. Schematicky bylo doplněno do textové části odůvodnění.
Popis úpravy základních řešení provedených po veřejném projednání:

l
l
l
l
l

část C se neupravovala (jedná se o posouzení společné pro změnu č. 1/a i 1/b.
bylo vypuštěno řešení části ÚP Rybitví zrušené rozsudkem NSS a byla vypuštěna koncepce Nakládání
s odpady
byly provedeny úpravy na základě požadavků dotčených orgánů, připomínek, apod.
byla upravena zbytková část plochy Z3 dle ÚP Rybitví)
byla provedena úprava textové a grafické části Změny č. 1/a dle novelizované vyhlášky č. 500/2006, Sb.,
Příloha č.7 a dle požadavků pořizovatele

B/I.5 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na
životní prostředí
Dle projednaného a schváleného zadání změny č. 1 ÚP Rybitví byl vyloučen významný vliv na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti NATURA 2000, a nebyl tak stanoven požadavek na posouzení koncepce řešení
změny č. 1 ÚP podle § 45i zákona č.114/1992 Sb. v platném znění. Nebyla ani stanovována kompenzační opatření
dle § 50 odst. 6 stavebního zákona.
Dle uvedeného zadání změny č. 1 ÚP však bylo třeba provést posouzení koncepce řešení změny č. 1
ÚP z hlediska vlivů na životní prostředí podle §10i a přílohy č.9 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí v platném znění. Bylo tak provedeno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle přílohy č. 5
vyhlášky č.500.

B/I.5a - Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů změny územního plánu na soustavu NATURA 2000 včetně jejich vyhodnocení
Vzhledem k tomu, že nebylo požadováno posouzení změny č. 1 ÚP podle § 45i zákona č.114/1992 Sb.
v platném znění, nebylo toto stanovisko uplatněno.

B/I.5b - Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní prostředí včetně jejich vyhodnocení
Změnou č. 1/a ÚP byly následujícím způsobem zohledněny navržené podmínky souhlasného stanoviska
(dle vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní prostředí):
1. Pro ochranu obytné zástavby realizovat protihluková opatření, izolační prvky ochranné zeleně u staveb
dopravní infrastruktury
Pro zastavitelnou plochu Z10 byla v kap. 3 návrhu stanovena podmínka využití plochy: po výstavbě
komunikace zbývající plochy koridoru zůstanou i nadále součástí zemědělského půdního fondu. Tím jsou vytvářeny
podmínky pro minimalizaci záboru zemědělského půdního fondu, a tedy v rámci dopravního koridoru zlepšeny
podmínky pro výsadbu izolační protihlukové zeleně.
2. V záplavovém území řešit odpovídající ochranná protizáplavová opatření
Protizáplavová opatření jsou přípustnou či slučitelnou funkcí v rámci celého řešeného území.

B/I.5c - Výsledky vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj
Změna č. 1/a ÚP jako úprava strategické koncepce (ÚP Rybitví) pozitivně ovlivňuje zejména pilíře
přírodní a hospodářský a přispívá tak k realizaci těchto cílů:
− stabilizace a rozvoj podnikání a výroby regulované v souladu s požadavky na nezhoršování životního
prostředí
− realizace prvků krajinné zeleně a propojení systému ÚSES jako pozitivní příspěvek nejen k ekologické
stabilizaci krajiny, ale i k vytváření kvalitního životního prostředí a podmínek pro rekreaci obyvatel
v nezastavěném území
− zkvalitnění dopravní infrastruktury a zpřesnění podmínek pro nakládání s odpady s cílem udržitelnosti
všech tří pilířů udržitelného rozvoje.
V rámci změny č. 1/b bude dořešen další cíl, tj. zpřesnění podmínek pro nakládání s odpady.

B/I.5d - Stanovisko krajského úřadu podle § 50, odst. 5 stavebního zákona
Požadavkem zadání pro Změnu č. 1 ÚP Rybitví bylo zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí
(dále také „SEA“). Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství v
příslušném stanovisku nespecifikovalo, pro kterou lokalitu Změny č. 1 ÚP Rybitví je SEA požadovaná; požadavek
byl uveden v obecné rovině. Dokumentace Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP Rybitví na životní prostředí posuzuje

všechny řešené lokality. Změna č. 1 ÚP Rybitví se po veřejném projednání rozdělila na základě požadavku obce
na dvě části na Změnu č. 1/a Územního plánu Rybitví (dále jen „Změna č. 1/a ÚP Rybitví“) a Změnu č. 1/b
Územního plánu Rybitví (dále jen „Změna č. 1/b ÚP Rybitví“). Dokumentace SEA a také dokumentace
Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP Rybitví na udržitelný rozvoj území jsou pro obě rozdělené změny společné. Obě
dokumentace byly řádně projednané v souladu se stavebním zákonem, k dokumentaci SEA bylo dle ustanovení §
50 odst. 5 stavebního zákona obdržené souhlasné stanovisko (viz. níže), které bylo potvrzeno stanoviskem
příslušného úřadu po veřejném projednání (viz. níže).
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Stanovisko krajského úřadu podle § 50, odst. 5 stavebního zákona v procesu společného jednání
KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
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Vyřizuje: Ing. Stará
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466 026 392

21. 6. 2016
STANOVISKO
k vyhodnocení vlivů koncepce - Změny č. 1 Územního plánu Rybitví
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

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1. Název koncepce
Změna č. 1 Územního plánu Rybitví

3. Umístění koncepce (kraj, obec, katastrální území)
kraj:

Pardubický

obec:

Rybitví

katastrální území:

Rybitví

4. Pořizovatel koncepce ve smyslu ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů:
Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, Štrossova 44, Pardubice 530 21

5. IČ pořizovatele
00274046

6. Zpracovatel koncepce (územního plánu):
Ing. arch. Tomáš Slavík, Komenského náměstí 17, 561 12 Brandýs nad Orlicí

7. Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Zpracovatelem vyhodnocení strategického dokumentu je společnost EMPLA AG spol. s r.o., vedoucí řešitelského
týmu Ing. Vladimír Plachý, autorizovaná osoba pro zpracování dokumentací a posudků podle zákona č. 100/2001
Sb., č. autorizace 182/OPV/93 z 21. 1. 1993.

8. Stručný popis koncepce:
Změna č. 1 ÚP Rybitví respektuje stávající urbanistickou koncepci Rybitví, která vychází z poměrně omezených
možností rozvoje obce. V souvislosti s udržitelným rozvojem obce lze konstatovat, že sociální a ekonomický pilíř
jsou na dobré úrovni, přírodní pilíř je oslaben vlivem průmyslového areálu s chemickými závody.
Změna č. 1 ÚP respektuje stávající urbanistickou koncepci a současně vytváří podmínky pro zachování kulturních
a civilizačních hodnot a posílení hodnot přírodních, zejména zvýšením ekologické stability území. Možnosti a stav
území jsou prověřeny v návaznosti na sousední katastry, komplexně jsou posouzeny potřeby a požadavky obce na
rozvoj území s požadavky veřejného sektoru. Rovněž je do souladu uveden skutečný stav využití území s jeho
funkčním využitím definovaným v platném územním plánu. Změna č. 1 doplňuje do ÚP doposud chybějící koncepci
nakládání s odpady.
Ze ZÚR PK je převzat požadavek na veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury II/341, stabilizován je
koridor pro přeložku I/36 vymezený platným ÚP. Lokalita L1 (Z10) -plocha silniční dopravy.
V návaznosti na zastavěné území jsou v rámci stávajících průmyslových areálů doplněny plochy výroby. Lokalita
L3 (Z11) - plocha výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba a lokalita L4 (Z12) - plocha výroby a skladování
- lehký průmysl.
U některých stávajících ploch výroby (drobná řemesla a lehký průmysl) je změnou č. 1 umožněno i využití pro těžký
průmysl a energetiku. Lokalita L2 - stabilizovaná plocha VL (výroba a skladování - lehký průmysl) se mění na
stabilizovanou plochu VT (výroba a skladování - těžký průmysl a energetika) a stabilizovaná plocha VD (výroba a
skladování -drobná a řemeslná výroba) se mění na stabilizovanou plochu VT (výroba a skladování -těžký průmysl a
energetika)
Lokalita pro spalovnu NO (v současné době mimo provoz) je stabilizována v rámci ploch technické infrastruktury stavby a zařízení pro nakládání s odpady. Funkční využití ploch je podmíněno respektováním požadavků a
ustanovení POH PK. Lokalita L5 - stabilizovaná plocha TO (technická infrastruktura - plocha pro stavby a zařízení
pro nakládání s odpady). Dále se změna územního plánu týká lokality L8 - stabilizovaná plocha staveb OM
(občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední) a plocha PV (veřejná prostranství), která se mění na
stabilizovanou plochu OV (občanské vybavení - veřejná infrastruktura). Výhradně pro doplnění skladebných prvků
ÚSES a posílení funkčnosti a celistvosti celého systému jsou navrženy nové přírodní plochy, a to pro realizaci
lokálních biocenter LBC 4 a LBC 5.

9. Stručný popis vyhodnocení:
Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 územního plánu Rybitví na životní prostředí je zpracováno dle zákona č. 100/2001
Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a dle přílohy zákona č. 138/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu.
Předložené SEA hodnocení je vlastně prohloubením výstupů průzkumů a rozborů pro Změnu č. 1 územního plánu
Rybitví ve smyslu podrobnějšího screeningu potenciálních střetů navrhovaných dopravních koridorů a rozvojových
ploch ve vztahu k jednotlivým složkám životního prostředí vymezeným limitům pro tvorbu ÚP.
Hodnocená změna č. 1 územního plánu obce Rybitví je navržena pouze v jedné variantě řešení. Jako druhá
varianta ke srovnání je brána varianta nulová, kdy záměry předmětné změny územního plánu nebudou
realizovány.
Vliv konkrétního záměru na jednotlivé složky životního prostředí (neboli citlivost jednotlivých složek životního
prostředí k realizaci daného záměru) byl hodnocen tabulkovou formou v rozsahu:
Vliv - pozitivní (+), negativní (-), neutrální (0) Stav vlivu - přechodný (P), trvalý (T)
Významnost vlivu - nevýznamný (0), málo významný (*), středně významný (**), velmi významný (***)
Kumulace - ano (A), ne (N), jen pro některou z návrhových ploch (A/N)
V
dalším kroku bylo na základě vyhodnocení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí provedeno
porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich
zhodnocení. Jednotlivé vlivy byly hodnoceny v rozsahu:
+ pozitivní vliv - negativní vliv
0 bez vlivu nebo nevýznamný vliv
± ambivalentní vliv (zahrnuje kladné i záporné vlivy)
* vliv je možno vyloučit, zmírnit nebo kompenzovat navrženými opatřeními
Ze změny č. 1 územně plánovací dokumentace vyplývá, že jejím uplatněním mohou být ovlivněny tyto složky
životního prostředí:
negativně - ovzduší, voda, ZPF, PUPFL, záplavové území Labe, hluk pozitivně - ÚSES, nové plochy zeleně,
nakládání s odpady, demografický vývoj obyvatelstva, ekonomické a sociální vlivy, dopravní infrastruktura, hluková
a emisní zátěž ze silniční dopravy, udržitelný rozvoj území.
Z územně plánovací dokumentace vyplývá, že jejím uplatněním nemohou být ovlivněny tyto složky životního
prostředí: lokality Natura 2000 (orgán ochrany přírody ve stanovisku 32816/2013/OŽPZ/Le ze dne 16. 5. 2013
sdělil podle ust. § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, že
koncepce nemůže mít významný vliv na ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality), ZCHÚ, podzemní vody,
CHOPAV, přírodní zdroje, ložisková území, památné stromy, kulturní památky. K předcházení, minimalizaci či
kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a lidské zdraví byla navržena konkrétní opatření a podmínky
využití území.
Z hlediska vlivů na složky životního prostředí, lidské zdraví a udržitelný rozvoj se jeví předkládaná změna č. 1
územního plánu, za dodržení minimalizačních opatření, jako přijatelná.
V rámci posuzování byly brány v úvahu vlivy přímé, nepřímé, sekundární, kumulativní, synergické, krátkodobé,
dočasné, dlouhodobé a permanentní vlivy. Záměry jsou hodnoceny z hlediska dopadů na obyvatelstvo a vybrané
složky životního prostředí: faunu a flóru, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší a klima, hmotné statky a kulturní
a historické památky, ÚSES a krajinu v intencích dle přílohy stavebního zákona. Hodnocení vlivů záměrů bylo
provedeno posouzením, nakolik tyto záměry přispívají k naplňování cílů ochrany životního prostředí, respektive zda
s nimi nejsou v rozporu.

II. PRUBEH POSUZOVANÍ
Magistrát města Pardubic předložil 30. 4. 2013 k projednání návrh zadání Změny č. 1 územního plánu Rybitví.
Krajský úřad Pardubického kraje se vyjádřil k předloženému návrhu zadání svým vyjádřením č.j. KrÚ
30990/2013/OŽPZ/PI ze dne 28. 5. 2013 a došel k závěru, že pro zpracování Návrhu zadání změny č. 1 územního
plánu Rybitví je třeba zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Magistrát města Pardubic svým opatřením č.j. MmP 51011/2015 ze dne 1. 9. 2015 oznámil v souladu s § 50
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu „Společné jednání o Návrhu zadání změny č. 1
územního plánu Rybitví" jehož součástí bylo i posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí. Společné
jednání o Návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Rybitví proběhlo 30. 9. 2015.
Shromážděné podklady ze společného jednání o návrhu ÚP společně se žádostí o vydání stanoviska podle § 10g
pořizovatel předložil krajskému úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství dne 26. 5. 2016.
V rámci společného jednání o návrhu Změny č. 1 územního plánu Rybitví byla podána stanoviska, která byla
souhlasná a bez připomínek. Jednalo se o stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, Krajské
hygienické stanice Pardubického kraje, Magistrátu města Pardubic, odboru správních agend, odboru životního
prostředí Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí Krajského úřadu Pardubického kraje, Státního
pozemkového úřadu, Ministerstva životního prostředí a Obvodního báňského úřadu pro území krajů
Královehradeckého a Pardubického.
Dále byla podána stanoviska, která obsahovala připomínky, podmínky a upozornění. Jednalo se o stanovisko
Ministerstva obrany, které upozorňuje na to, že se řešené území nachází v ochranném pásmu nadzemního
komunikačního vedení, v ochranném pásmu letiště Pardubice a v ochranném pásmu přehledových systémů a je
nutné respektovat ve vyjádření uvedené podmínky.
Ministerstvo zdravotnictví České republiky neuplatňuje k věcnému řešení projednávané změny ÚP žádné
připomínky z hlediska ochrany přírodních léčivých zdrojů a žádá, aby součástí posouzení konkrétního záměru
zprovoznění spalovny v procesu EIA bylo i posouzení jeho vlivu na specifické životní prostředí přírodních
léčebných lázní.
V rámci společného jednání byly uplatněny připomínky, které se netýkaly vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Jednalo se o připomínky od následujících subjektů:
-

Ředitelství silnic a dálnic ČR

-

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

-

EVM Rybitví s.r.o.

-

Marek Makarov, jednatel EVM Rybitví s.r.o.

Bylo uplatněno nesouhlasné stanovisko č.j.: KrÚ 56220/2015/OŽPZ/Se ze dne 7. 10. 2015 orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu, který v něm vyjádřil nesouhlas k uvedené věci „ÚP Rybitví, změna č. 1, návrh", s
vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb.,
vzhledem k tomu, že u navrhované lokality č. Z12 - část (0,6900 ha na půdách I. třídy ochrany) není dostatečným
způsobem zdůvodněn jiný výrazně převažující veřejný zájem.
Na základě nesouhlasného stanoviska dotčeného orgánu bude zastavitelná plocha Z12, která je určena pro plochu
VL - výroba a skladování - lehký průmysl, z návrhu územního plánu vypuštěna. Pro vymezení této zastavitelné
plochy nebyl po celou dobu pořizování uveden převažující veřejný zájem nad zájmen ochrany ZPF ve smyslu
příslušného zákona.
Dále bylo obdrženo vyjádření spolku Zelená pro Pardubicko, ve kterém je vysloven nesouhlas s tím, aby v části 4.
7 Nakládání s odpady bylo v uváděném území umožněno nakládání s nebezpečnými odpady v jakékoliv zde
uvedené formě:
upravovat fyzikálně - chemickými, nebo biologickými postupy nebezpečné anorganické odpady v
zařízeních odpovídajících požadavkům BAT

využívat nebo odstraňovat nebezpečné organické odpady v zařízeních odpovídajících požadavkům na
nejlepší dostupné techniky (tzv. BAT) (procesu integrované prevence a omezování znečištění, tzv. IPPC), s
výjimkou nových zařízení na termické odstranění odpadu
-

zajistit fyzikálně - chemickou úpravu nebezpečných anorganických odpadů

zajistit materiálové využití nebezpečných organických odpadů, v případě, že odpady nelze materiálově
využít, zajistit jejich materiálové využití
-

zařízení pro dekontaminaci (ropné látky, těžké kovy)

-

zařízení pro využití nebezpečných odpadů s upřednostněním zařízení na materiálové využití odpadů

Spolek Zelená pro Pardubicko navrhuje, aby v daném území bylo umožněno pouze nakládání se stavebním a
ostatním odpadem („O").
Zdůvodnění:
a)
Lokalita, kde by mohla být spalovna nebo jiný způsob nakládání s nebezpečnými odpady, je umístěna na
návětrné straně statutárního města v hustě zastavěné oblasti. Limity znečištění v Pardubicích jsou dlouhodobě
překračovány. Jakákoliv ani nejmodernější technologie nezachytí všechny škodliviny. Do vzduchu bude unikat rtuť,
azbest, arzén, pesticidy, dioxiny, karcinogeny, čpavek a prachové části a tím dojde ke zhoršení kvality ovzduší.
b)
Lokalita je navrhována v blízkosti záplavové oblasti řeky Labe a tudíž by mohlo dojít ke znečištění Labe
nebezpečnými látkami
c)
Dovoz nebezpečného odpadu do dané lokality kamionovou dopravou přes hustě osídlenou městskou
oblast zvýší riziko možných nehod s nepředvídatelnými fatálními následky.
d)
Nakládání s nebezpečným odpadem by v navržené lokalitě nemělo být umožněno a zahrnuto do
územního plánu obce Rybitví z důvodu, že ZUR PK s tímto záměrem nepočítá.
Jak vyplývá z judikatury Nejvyššího správního soudu, např. z rozsudku ze dne 10. května 2011 sp. Zn. 2 Ao
2/2011, požadavek souladnosti územních plánů obcí s nadřazenou územně plánovací dokumentací se vztahuje i
na vztah mezi územním plánem obce a územním plánem velkého územního celku.
e)
Schválení možnosti nakládání s nebezpečným odpadem v dané lokalitě nepochybně způsobí pokles cen
nemovitostí v zasaženém regionu.
Změna č. 1 územního plánu Rybitví, resp. územně plánovací dokumentace neumisťuje ani nepovoluje konkrétní
stavbu, územně plánovací dokumentace stanovuje, na základě stavebního zákona, koncepci rozvoje území.
Projektant vycházel ze závěru judikatury Nejvyššího správního soudu č.j. 7Ao 4/2011 - 126 ze dne 24. 11. 2011 a
ze všech skutečností ohledně objektu stávající spalovny. Tak jak uvádí cit. rozsudek „zásah územního plánu do
vlastnického práva musí mít ústavně legitimní a o zákonné cíle opřený důvod a musí být činěn jen v nezbytné
nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem
a s vyloučením libovůle. V tomto směru je třeba ukázat na výhradu, že ochrany životního prostředí je zřetelně
možné dosáhnout i jinými prostředky, např. stanovením podmínek pro provozování zařízení k nakládání s odpady."
Návrhem Změny č. 1 jsou respektovány základní zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady dle Plánu
odpadového hospodářství Pardubického kraje (dále jen „POH"), tyto zásady budou upraveny dle aktualizovaného
POH.
V rámci projednávání návrhu změny č. 1 nebyly od příslušných dotčených orgánů obdrženy připomínky, kterými by
bylo prokázáno, že na základě limitů znečištění ovzduší v Pardubicích, nebo záplavové oblasti řeky Labe, nebo
riziku možných nehod v oblasti dovozu nebezpečného odpadu, nemůže být objekt stávající spalovny zařazen do
stabilizované plochy TO - plochy technické infrastruktury - plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady.
ZUR PK odpadové hospodářství neřeší, odpadové hospodářství je řešeno Plánem
odpadového hospodářství 2016 - 2025 - jedná se o dokument zpracovaný na základě

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Dokument je
řešen na úrovni republiky, následně kraje a pak jednotlivých měst. Účelem těchto plánů je
stanovit optimální způsob dosažení souladu s požadavky právních předpisů ČR a EU
v oblasti odpadového hospodářství. Tento dokument je výchozím dokumentem pro
zpracování této změny v oblasti koncepce odpadového hospodářství obce Rybitví.
Ceny nemovitostí v tomto regionu jsou určitě výrazně ovlivněny již toho času tím, že větší
část správního řízení je dle územního plánu tvořena plochami výroby:
VT - výroba a skladování - těžký průmysl a energetika,
VL - výroba a skladování - lehký průmysl,
VD - výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba,
TO - technická infrastruktura - plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady

III. HODNOCENI KONCEPCE
Při posouzení vlivů na životní prostředí bylo u všech aspektů konstatováno, že návrh je proveden bez
významnějších konfliktů se zájmy ochrany životního prostředí, většina návrhů směřuje k jeho významnému
zlepšení a jsou dodržena ustanovení předpisů a zákonů o ochraně životního prostředí. Návrh je také v souladu se
strategickými dokumenty kraje a republiky a s politikou trvale udržitelného rozvoje a energetické bezpečnosti.
Návrh nemá negativní vliv na zvláště chráněné části přírody.
Celkově lze říci, že navržený územní plán nebude mít při zachování existujících východisek a stanovených limitů
žádné významně negativní dopady do oblasti životního prostředí nebo socioekonomické oblasti a podpoří trvale
udržitelný rozvoj území, aniž by negativně zasáhl do životního prostředí obce nebo kterékoliv z evropsky
významných chráněných lokalit.
Návrh je proto doporučen ke schválení a jsou stanoveny podmínky k jeho uplatnění.

2. 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 příslušný orgán podle § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě
posouzení vlivů Návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Rybitví na životní prostředí vydává podle ust. § 10g
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 v souladu s § 50 zák. č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k vyhodnocení vlivů
ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU RYBITVÍ
na životní prostředí

za těchto podmínek:
1.
Pro ochranu obytné zástavby realizovat protihluková opatření, izolační prvky ochranné zeleně u staveb
dopravní infrastruktury.
2.

V záplavovém území řešit odpovídající ochranná protizáplavová opatření.

3.

Zastavitelná plocha Z12 bude z návrhu územního plánu vypuštěna.

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí 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 o
posuzování vlivů na životní prostředí. Výše uvedené povinnosti je třeba respektovat s ohledem na požadavky
směrnice 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí.

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru
l

Stanovisko krajského úřadu v procesu veřejného projednání

Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Rybitví a k
vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení integrované prevence
Číslo jednací: KrÚ 16361/2017
Vyřizuje: Ing. Jana Jelínková
Telefon: 466 026 357
E-mail:

jana.jelinkova@pardubickykraj.cz

Fax:
Datum:

23.02.2017

Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje k návrhu změny č. 1 Územního plánu Rybitví a k
vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

Krajský úřad Pardubického kraje obdržel dne 12.1.2017 oznámení o zahájení řízení o změně č.1 územního plánu
Rybitví, spojené s veřejným projednáním. V rámci tohoto oznámení byl předložen upravený návrh změny č.1
Územního plánu Rybitví a nové vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a lidské zdraví, zpracované
společností EMPLA AG, spol.s.r.o. v prosinci 2016.

Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný orgán podle § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„Krajský úřad Pardubického kraje" a „zákon"), vydal dne 21. 6. 2016 pod zn. SpKrÚ 40641/2015/OŽPZ, č.j. KrÚ
47383/2016/OŽPZ/ST souhlasné stanovisko podle §10g k vyhodnocení vlivů koncepce změny č.1 Územního plánu
Rybitví na životní prostředí.

Po prostudování upraveného návrhu změny č.1 Územního plánu Rybitví vč. vyhodnocení vlivů koncepce na životní
prostředí a veřejné zdraví, lze konstatovat, že se jedná o změny, které nejsou důvodem pro změnu výše
uvedeného stanoviska k vyhodnocení vlivů koncepce změny č.1 Územního plánu Rybitví.

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru vz.
Ing. Lubomír Felcman
vedoucí oddělení integrované prevence

B/I.5e - Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50, odst. 5 stavebního zákona zohledněno
Pořizovatel na základě žádosti dle § 50 odst.5 stavebního zákona obdržel stanovisko k vyhodnocení vlivů
Změny č. 1 ÚP Rybitví na životní prostředí čj. KrU 47383/2016/ OŽPZ/ST ze dne 21.06.2016, které bylo souhlasné
s podmínkami, které územní plán zohlednil následovně:
1. Pro ochranu obytné zástavby realizovat protihluková opatření, izolační prvky ochranné zeleně u staveb dopravní
infrastruktury.- Změna č. 1 ÚP Rybitví neřeší a nenavrhuje žádnou novou zastavitelnou plochu pro bydlení. Územní
plán Rybitví (dále jen „ÚP Rybitví“) navrhuje dvě zastavitelné plochy pro bydlení – Z1, která je určena pro plochu
BH – plochy bydlení - v bytových domech a plochu Z2, která je určena pro plochu BI – plochy bydlení –
v rodinných domech – městské a příměstské. Jednou ze specifických podmínek plochy Z2 je, že využití lokality pro
funkci bydlení je podmíněno prokázáním dodržení hygienických limitů hluku z plánované přeložky komunikace I/36
a komunikace v lokalitě R1 v dalším stupni projektové dokumentace dle zvolené varianty, podle výsledků je třeba
navrhnout případná protihluková opatření v rámci navrhované lokality (nebudou realizována a hrazena z prostředků
ŘSD, realizována mimo pozemek přeložky silnice I/36). Specifická podmínka je ochranou lokality před negativními
účinky hluku ze staveb dopravní infrastruktury; tato podmínka vzešla z procesu pořizování ÚP Rybitví a také
dokumentace Vyhodnocení vlivů ÚP Rybitví na životní prostředí, která byla pro územní plán zpracovávána. Návrh
protihlukového opatření a jeho realizace je předmětem řešení dalších navazujících řízení.
2.V záplavovém území řešit odpovídající ochranná protizáplavová opatření. – textová část výroku Změny č. 1/a ÚP
Rybitví obsahuje v kapitole 5.3 Záplavové území pokyn k povinnosti zabezpečit průmyslový areál Synthesie a
čistírnu odpadních vod proti povodňovým vodám; konkrétní protizáplavová opatření nejsou předmětem řešení
územního plánu ale dalších navazujících řízení. V rámci celého řešeného území lze dle podmínek využití
jednotlivých ploch protizáplavová opatření umisťovat.
3. Zastavitelná plocha Z12 bude z návrhu územního plánu vypuštěna. – požadavku je plně vyhověno, zastavitelná
plocha Z12 je z návrhu Změny č. 1/a ÚP Rybitví vypuštěna.

B/I.6
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

B/I.6a - Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond
Vyhodnocení záboru zemědělské půdy je provedeno v rozsahu řešení navrhovaného ve změně č. 1/a
ÚP. Vyhodnocení respektuje zákon ČNR č. 334/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů (a to i ve znění nejnovější
aktualizace ve smyslu zák. č. 41/2015 Sb.), o ochraně zemědělského půdního fondu, vyhlášku č. 13/1994 Sb.,
kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, především s ohledem na přílohu č. 3
této vyhlášky. Vyhodnocení je rovněž v souladu s požadavky metodického pokynu MŽP ČR č. j. OOLP/1067/96.
Nedílnou součástí odůvodnění požadavků na zábor ZPF je Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (výkres
č. B/II.3) obsahující údaje o rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do ZPF a do tříd ochrany ZPF.
Součet všech navrhovaných ploch je cca 16 ha, z toho cca 6 ha je potenciální nárok na zábor ZPF.
Z toho cca 6 ha je potenciální zábor ZPF pro zpřesněný koridor silnice II/431.
l

Údaje o investicích do půdy

Ve správním území obce Rybitví byly provedeny investice do půdy, jimiž jsou realizována odvodnění
pozemků (meliorace). Plochy řešené změnou č. 1/a ÚP se systému odvodnění nedotýkají.
l

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich
předpokládaném porušení

Na území obce Rybitví se nenachází žádný zemědělský areál. Ostatní objekty zemědělské prvovýroby
návrhem nových ploch nejsou dotčeny.
l

Údaje o uspořádání ZPF, opatřeních k zajištění ekologické stability území

Zemědělský půdní fond (včetně zahrad, sadů a trvalých travních porostů) tvoří cca 29% z celkové
plochy správního území obce Rybitví řešeného ÚP Rybitví. Orná půda představuje 87% celkové plochy ZPF.
Podrobně (dle údajů ČSÚ, k 31. 12. 2013) jsou údaje o uspořádání ZPF uvedeny v následující tabulce.

ZPF celkem
z toho:
Orná půda
Trvalé travní porosty
Zahrady a sady

154ha
z toho:
134
6
14

29% k. ú. Rybitví
z toho:
87%
4%
9%

Území obce Rybitví lze rozdělit z hlediska ekologické stability na dvě části. Severozápadní část území se
vyznačuje ekologicky méně stabilními plochami orné půdy. Území jihovýchodně je spíše průmyslového charakteru.
Stávající charakter krajiny je stabilizován a ke zvýšení ekologické stability krajiny i její produkční funkce (ÚSES,
snížení eroze, zadržování vody v krajině, tvorba krajiny apod.) jsou navrhovány plochy ÚSES. Celková výměra
lokalit činí cca 2,8 ha, z toho méně než 0,1 ha jsou také zemědělskou půdou.
K zajištění ekologické stability jsou již vydaným ÚP Rybitví vymezeny a stabilizovány stávající prvky
územního systému ekologické stability (ÚSES), jež mají zásadní dopad na schopnost reprodukce krajiny. Návrh
ploch ÚSES představuje posílení diverzifikace krajiny.
Koeficient ekologické stability (KES) pro obec Rybitví je 0,21. Dle klasifikace hodnot ekologické stability
(Míchal, 1985) se u této hodnoty jedná o území nestabilní – nadprůměrně využívaná území s jasným porušením
přírodních struktur (KES < 0,3). Návrhem změnyč. 1/a ÚP (zlepšením parametrů ÚSES) je ekologická stabilita
posilována.
l

Údaje o administrativní organizaci území

V grafické části dokumentace je ve všech výkresech v měř. 1:5 000 vyznačena hranice katastrálního
území obce Rybitví. Ve výkresové části jsou znázorněny hranice zastavěného území vymezené ve smyslu § 2,
odst. 1, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) k 1. 3. 2015 a navržená hranice zastavitelných ploch. V
Hlavním výkrese (srovnávací výkres Hlavního výkresu změny č. 1/a ÚP - č. výkr. A.2.2a) jsou zároveň znázorněny

menší.
Konečný zábor ZPF však bude ještě dále podstatně minimalizován zejména při konkrétním
umisťování zástavby a vymezení dopravní a technické infrastruktury, vše v návaznosti na zpracování
podrobné projektové dokumentace. Předloženým návrhem změny č. 1/a ÚP je v přijatelném rozsahu
uspokojen požadavek na rozvoj obce spočívající zejména v rozvoji ekonomické funkce a posílení
diverzifikace krajiny, vše při maximálním respektování zásad ochrany zemědělského půdního fondu
(především § 4 a 5 zák. č. 334/1992Sb.). Navržené řešení je tedy přijatelné i z hlediska ochrany
zemědělského půdního fondu.

B/I.6b - Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky
určené k plnění funkcí lesa
Z celkové výměry území řešeného ÚP Rybitví (525 ha) zaujímají plochy lesů 10,8% (57 ha). Všechny
lesy mají hospodářský charakter. Navrženým řešením dochází k dotčení pozemků určených k plnění funkce
lesa (PUPFL) v celkové rozloze 0,6 ha.
Pozemků PUPFL se dotýká jedna navržená plocha. Plocha silniční dopravy DS – Z10 představuje spíše
jen formální zábor lesních pozemků. Jedná se spíše o ostrůvky náletové zeleně, které nepředstavují souvislé
pásmo hospodářského lesa. Obdobné plochy PUPFL se nacházejí v rámci celého katastrálního území a v
převážné většině jsou v katastrální mapě vedeny jako ostatní pozemky. Plocha Z10 je navržena pro realizaci
silnice II/341. Veřejná prospěšnost této dopravní stavby vyplývá ze ZÚR Pk. Trasa silnice tedy vyplývá z
nadřazených koncepcí a změnou č. 1/a ÚP je vedena s ohledem na maximální efektivitu využití nezastavěného
území. Realizací výše uvedených záborů PUPFL nedojde ke zvýšení rizika sesouvání půd, ke snížení stability lesa
ani k nežádoucímu vlivu půdní eroze, přičemž nebude ohrožena ani odolnost okolních porostů (např. schopnost
odolávat abiotickým činitelům).
Označení
plochy
Z10
Celkem

Kód funkce
DS

Celková
výměra
12,94
12,94

PUPFL (ha)
0,6
0,6

popis
Plocha dopravní infrastruktury silniční – silnice II/341

Změnou č. 1/a ÚP není navrženo zalesnění.
Také do pásma 50 m od lesa, jež představuje významný zákonný limit, zasahují zastavitelné plochy
(v tomto území je kompetentní orgán státní správy lesů hájit zájmy ochrany lesa – omezené je využití zejména pro
zástavbu). Do pásma 50 m od lesa zasahuje pouze (změnou ÚP navržená) liniová stavba dopravní infrastruktury
Z10 (koridor silnice II/341 ze ZÚR Pk).

B/I.7 Vyhodnocení připomínek
Změna č. 1/a Územního plánu Rybitví (dál jen „Změna č. 1/a“) vznikla rozdělením původní Změny č. 1 Územního plánu Rybitví (dále jen Změna č. 1“). Tato
Změna č. 1/a řeší všechny lokality řešené v původní Změně č. 1, kromě plochy přestavby TX (plocha se stávajícím objektem spalovny), která je řešena ve
Změně č. 1/b Územního plánu Rybitví (dál jen „Změna č. 1/b“).
Připomínka č. 5 ze společného jednání bude na základě výše uvedeného vyhodnocena ve Změně č. 1/b, protože se v celém rozsahu týká problematiky
spalovny .
Všechny obdržené připomínky v rámci veřejného projednání se týkají problematiky řešení plochy přestavby TX, tedy problematiky spalovny a proto budou
vyhodnoceny ve Změně č. 1/b. K lokalitám, které jsou předmětem této změny nebyla podána žádná připomínka.

VYHODNOCENÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU (ÚP) RYBITVÍ – PŘIPOMÍNKY
P.
č.
1.
2.
3.
4.

Sousední obce

Připomínky

Město Lázně
Bohdaneč

Sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínku.

Obec Černá u
Bohdanče
Statutární město
Pardubice
Obec Srnojedy

Sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínku.

Vyhodnocení připomínek

Sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínku.
Sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínku.

Obec, pro kterou
je úp pořizován
5.

6.

Obec Rybitví, Školní
180, 533 54 Rybitví

Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínku.

Ostatní subjekty

Připomínky

Ředitelství silnic a
dálnic ČR
Čerčanská 12
140 00 Praha 4
Zn.: 22359-ŘSD-1511110 ze dne 16. 10.
2015

Připomínka č. 1
ŘSD ČR, oddělení koncepce a územních plánů Čechy zasílá následující Stanovisko je shodné se stanoviskem
Ministerstva dopravy – dotčeného orgánu.
připomínky k Návrhu Zm.č.1 územního plánu (dále jen ÚP) Rybitví.
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.

Vyhodnocení připomínek

Správním územím obce Rybitví prochází stávající silnice l.třídy I/36.
Z hlediska rozvojových záměrů prochází řešeným územím koridor pro
umístění stavby „Přeložka silnice I/36 Lázně Bohdaneč", dle ZÚR
Pk stavba č. D9. Na uvedenou stavbu bylo v roce 2011 vydáno
Souhlasné stanovisko El A.
V současné době je na stavbu „přeložky silnice I/36 Lázně Bohdaneč"
zpracovávána Studie proveditelnosti, zadavatelem které je ŘSD ČR
Správa Pardubice. Výsledkem Studie proveditelnosti má být
vyhodnocení, zda lze převést budoucí přeložku silnice I/36 v daném
úseku do kategorie silnic nižších tříd.
K Návrhu Změny č.1 ÚP Rvbitví uplatňujeme následující připomínky:
Do doby vyhodnocení výše uvedené Studie proveditelnosti požadujeme
(viz.naše vyjádření k Návrhu zprávy o uplatňování ÚP Rybitví):
1.
Respektovat trasu koridoru přeložky silnice I/36 na základě
souhlasného stanoviska EIA v proměnné šířce v závislosti na
podmínkách průchodu koridoru daným územím, min. v šíři OP silnice
l.třídy, tj. 50m od osy silnice nebo přilehlého jízdního pásu (dle §30
Zákona č.13/1997 sb., v platném znění).
2.
Plocha „Obnovy spalovny", plocha VL, Změny č.1 ÚP
zasahuje svým severovýchodním cípem do koridoru přeložky silnice
I/36, resp. do budoucího OP budoucí silnice I/36. Požadujeme
respektovat koridor přeložky silnice I/36, resp.budoucí OP budoucí
silnice I/36 a tuto podmínku zařadit do odst. „Zásady prostorové
regulace" bodu „12. VL - plochy výroby a skladování - lehký průmysl"
článku „6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití..."
Dopravní připojení ploch Spalovny na budoucí silnici I/36
požadujeme řešit pomocí stávajících připojení na silnici III.třídy
III/32225, resp. pomocí plánovaných křižovatek na budoucí
silnici I/36.
Ing. Michal Vojtíšek, v.r.
vedoucí odboru koncepce a technické přípravy
Příloha:
Vyjádření ŘSD ČR k Návrhu zprávy o uplatňování ÚP Rybitví,
č.j. 7061-ŘSD-14-11110 z 14.4.2015

Žádná z nově vymezených ploch ve Změně
č. 1/a nezasahuje do koridoru přeložky silnice
I/36, resp. do budoucího OP budoucí silnice
I/36; plocha VL, která dle stanoviska
dotčeného orgánu
zasahuje
svým
severovýchodním cípem do koridoru přeložky
silnice I/36 – je stabilizovanou plochou v
území, kterou Změna č. 1/a mění na
plochu VT (náprava chyby v územním
plánu). Koridor přeložky silnice I/36, a jeho
budoucí OP budoucí silnice I/36 je Územním
plánem Rybitví a jeho Změnou č. 1/a
respektován. Na základě výše uvedeného
nebude požadovaná podmínka do Změny č.
1/a zapracována.
Dopravní připojení ploch Spalovny na budoucí
silnici I/36 řeší Změna č.1/a prostřednictvím
silnice II/341, která je ve změně vymezena

jako koridor – zastavitelná plocha Z10, na
základě ZÚR PK.
7.

Vodovody a
kanalizace
Pardubice, a.s.,
Teplého 2014, 530
02 Pardubice, ze dne
26.10.2015

Připomínka č. 2
Předkládaný návrh zadání změny 1 územního plánu řeší podmínky pro
rozvoj vybraných lokalit v kú obce Rybitví.
Zásobování vodou je zajištěno ze stávající vodovodní sítě. Řešené
plochy bude možné napojit na tento stávající veřejný vodovod v obci.
Pro zajištění požární vody doporučujeme využívat místních zdrojů.
Odkanalizování obce je zajištěno soustavným kanalizačním systémem
odvádějícím odpadní vody k likvidaci na BČOV Pardubice.
Rozvojové plochy bude možné napojit na stávající kanalizační systém
stokami splaškové kanalizace, dešťové vody z území budou řešeny
samostatnou dešťovou kanalizací nebo likvidovány přímo na
pozemcích. Rovněž mimo systém kanalizace pro veřejnou potřebu
bude nakládáno s drenážemi, s vodami z extravilánu a balastními,
vodami ze silničních příkopů apod.
Pro napojování rozvojových ploch není možné vyloučit nutnost
zkapacitňování některých úseků stávajícího kanalizačního systému.
Bude řešeno v rámci konkrétní projektové dokumentace hydraulickým
posouzením jednotlivých stok. Napoj ovací místa budou stanovována
konkrétně pro jednotlivé lokality.
Přestavbová plocha „Synthesia" ( ppč 957/1 a další) je a bude
odkanalizována samostatnou kanalizací pro veřejnou potřebu
„Synthesia a.s.".
Návrh změny č.1 ÚP vypouští informaci o kanalizačním výtlaku DN
200 na který navazuje gravitační stoka DN 300, přivádějící odpadní
vody z města Lázně Bohdaneč a obcí Živanice a Černá u Bohdanče k
likvidaci na BČOV Pardubice- viz přiložená situace č. 1 geodetického
zaměření skutečného provedení. Ochranné pásmo tohoto výtlaku činí
1,5m na každou stranu od líce potrubí.
V další přiložené situaci č.2 rovněž uvádíme trasu hlavní
přívodní stoky „P" DN 400-600, přivádějící odpadní vody na
BČOV z oblasti Rybitví. Ochranné pásmo této stoky je 2,5 od
líce potrubí na každou stranu. U ostatních kanalizačních sběračů
a výtlaků v území činí ochr. pásmo 1,5 m na každou stranu od
líce potrubí.

Změna č.1/a koncepci technické infrastruktury,
která je stanovena v Územním plánu Rybitví
nemění a respektuje.

Způsob odkanalizování plochy „Synthesia"
( ppč 957/1 a další) projektant doplnil do
koncepce technické infrastruktury.
Výkres technické infrastruktury není součástí
Změny č.1/a, protože Změna č.1/a koncepci
technické infrastruktury, která je stanovena
v Územním
plánu
Rybitví
nemění
a
respektuje. Trasy stávajících sítí technické
infrastruktury jsou zobrazeny v koordinačním
výkrese tak, jak je vlastník poskytl pro
zpracování Územně analytických podkladů
obce s rozšířenou působností Pardubice 2014.

Navržená trasa komunikace II/341 ( D 45) může kolidovat se
stávající nátokovou stokou DN 1600 přivádějící odpadní vody z
Pardubic na BČOV, shybkou pod Velkou strouhou DN 2x1200 a
shybkou pod Labem (Srnojedy) DN 2x1200 - viz přiložená
situace č.3. Ochranné pásmo stok a shybek je 2,5 m na každou
stranu od líce potrubí. Tato zařízení musí zůstat pro
provozovatele přístupná.
K areálu BČOV požadujeme z komunikace II/341 zřízen
samostatný sjezd a účelová komunikace.
Navržená trasa přeložky komunikace I/36 (D 09) může kolidovat
s areálem stávající přečerpávací stanice odpadních vod (PSOV)
Rybitví (ppč 381/3, st.735) - viz přiložená situace č.4.
Navržené komunikace II/341 a I/36 budou křížit stávající
kanalizační systémy v oblasti.
V
rámci realizace bude provedena ochrana jednotlivých
dotčených potrubí.
Upozorňujeme na ochranné pásmo BČOV, které dle normy TNV
75 6011 činí 300m od místa manipulace s kalem - viz přiložená
situace č.5
V areálu BČOV je umístěna bioplynová stanice, provozovatel
Marius Pedersen a.s. Další připomínky nemáme.
Ing. Pavel Janoušek, v.r
Vedoucí PTO
Přílohy:
1. Situace kanal. výtlaku L. Bohdaneč-BČOV
2. Situace kanalizace Rybitví
3. Situace shybky Srnojedy
4. Situace hlavní PSOV Rybitví
5. Situace ochranného pásma BČOV
8.

Vlastník pozemku
parc.č. 493 k. ú.
Rybitví, připomínka
podaná dne
26.10.2015

Připomínka č. 3
Žádám Vás o změnu v územním plánu obce Rybitví pro
pozemek označený jako p.č. 493 v katastrálním území Rybitví a
navrhuji zachování celé výměry pozemku p.č. 493 v
zastavitelném území s funkčním využitím pozemku jako plochy :

Kolize budoucí komunikace II/341se stavbami
kanalizačního systému je projektantem
doplněna do odůvodnění Změny č.1/a.

Zřízení samostatného sjezdu z komunikace
II/341 k areálu BČOV bude řešen v dalších
stupních projektové dokumentace; v plochách
dle Změny č.1/a je možné dle stanovených
podmínek využití ploch tyto účelové
komunikace umisťovat.
Kolizní stavby u staveb komunikací II/341 a
I/36 jsou doplněny do odůvodnění.
Ochranné
pásmo
BČOV
nebylo
poskytovatelem údajů poskytnuto do Územně
analytických podkladů obce s rozšířenou
působností Pardubice 2014 a proto není
v koordinačním výkrese zobrazeno.

Připomínka je bezpředmětná.
Pozemek p.č. 493 v k. ú. Rybitví leží dle
Územního plánu Rybitví v zastavitelné ploše
DS - plochy dopravní infrastruktury- silniční.
Přípustným využitím plochy DS jsou mimo jiné
stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy. Ve

9.

Vlastník pozemku
parc.č. 585/1 k. ú.
Rybitví, připomínka
podaná dne
26.10.2015

Hlavním využití - plochy dopravní infrastruktury- silniční
Přípustné využití - stavby a plochy nezbytné k obsluze
plochy
Zdůvodnění mé žádosti:
V roce 2014 byla zpracována projektová dokumentace pro
stavbu nezbytnou k obsluze dopravní plochy, v současné době
je dokumentace v souladu s platným územním plánem obce
Rybitví. Na výše uvedený záměr Magistrát města Pardubice
Odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody vydal
závazné stanovisko SOUHLAS K TRVALÉMU ODNĚTÍ PŮDY
ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU pod č.j. 15304/14/Va,
ze dne 10.3.2014. Vzhledem k tomu, že do dnešní doby nebylo
vydáno pravomocné územní rozhodnutí pro případnou přeložku
silnice I/36 v k.ú. Rybitví a Ředitelství silnic a Dálnic ČR,
Čerčanská 12,14000 Praha, pracoviště Správa Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice na základě vyjádření k
nabídce na odkoupení pozemků v k.ú.
Rybitví č.j.
005934/38100/2/Ku/2012 nezahájilo
výkup
předmětného
pozemku a Ředitelství silnic a Dálnic ČR zrušilo Předkupní právo
podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. na základě „Potvrzení o
zániku věcného práva předkupního" Z 15067/2013 ze dne
30.8.2013
Žádám Vás tímto o zařazení pozemku p.č.493 v k.ú. Rybitví
do zastavitelném území s funkčním využitím pozemku pozemky dopravní infrastruktury, dopravní stavby a
doplnění k přípustnému využití obsluha dopravních ploch.
Připomínka č. 4
Žádám Vás o změnu v územním plánu obce Rybitví pro
pozemek označený jako p.č. 585/1 v katastrálním území Rybitví
a navrhuji zachování celé výměry pozemku p.č. 585/1 v
zastavitelném území s funkčním využitím pozemku jako plochy :
Hlavním využití - výroba a skladování.
Přípustné využití - obchodní prodej
- bydlení (služební byt)
- věda a výzkum (vývojová pracoviště)
Zdůvodnění mé žádosti:

Změně č. 1/a se ohledně tohoto pozemku nic
nemění.

Námitka se přijímá.
Pozemek 585/1 v k. ú. Rybitví, jeho větší část
zůstane v návrhu Změny č. 1/a Územního
plánu Rybitví (dále jen „Změna č. 1/a“),
v zastavitelné ploše Z6 určené pro plochu DS
– dopravní infrastruktura – silniční; menší část
pozemku (jižní cíp) zůstane v zastavitelné
ploše Z3 určené pro plochu VD – plochy
výroby a skladování – drobná a řemeslná
výroba.

10.

Spolek Zelená pro
Pardubicko,
Ing. Jan Linhart,
předseda spolku,
připomínka podaná
dne 27.10.2015

Pozemek p.č. 585/1 v k.ú. Rybitví po roce 1998 byl v územním
plánu obce Rybitví součástí zastavitelného území s hlavním
využitím výroba a skladování, zpracovatel díla byl ing. arch.
Miroslav Dryml. V roce 2014 byla zpracována projektová
dokumentace s názvem: „Výrobní areál Olšinky", v současné
době je v souladu s platným územním plánem obce Rybitví. Na
výše uvedený záměr Magistrát města Pardubice Odbor životního
prostředí, oddělení ochrany přírody vydal závazné stanovisko
SOUHLAS K TRVALÉMU ODNĚTÍ PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO
PŮDNÍHO FONDU pod č.j. 15307/14/Va, ze dne 10.3.2014.
Vzhledem k tomu, že do dnešní doby nebylo vydáno
pravomocné územní rozhodnutí pro případnou přeložku silnice
I/36 v k.ú. Rybitví a Ředitelství silnic a Dálnic ČR, Čerčanská 12,
14000 Praha, pracoviště Správa Pardubice Hlaváčova 902, 530
02 Pardubice na základě vyjádření k nabídce na odkoupení
pozemků v k.ú. Rybitví č.j. 005934/38100/2/Ku/2012 nezahájilo
výkup předmětného pozemku a Ředitelství silnic a Dálnic ČR
zrušilo Předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. Na
základě „Potvrzení o zániku věcného práva předkupního" Z
15067/2013 ze dne 30.8.2013
Žádám Vás tímto o zpět zařazení a zachování celého
pozemku p.č. 585/1 v k.ú. Rybitví v zastavitelném území s
funkčním využitím pozemku - výroba a skladování.
Připomínka č. 5
Náš spolek Zelená pro Pardubicko nesouhlasí s tím, aby v části
4.7. nazvané Nakládání s odpady bylo v uváděném území
umožněno nakládání s nebezpečnými odpady v jakékoliv zde
uvedené formě:
- upravovat fyzikálně-chemickými, nebo biologickými postupy
nebezpečné anorganické odpady v zařízeních odpovídajících
požadavkům na BAT
- využívat nebo odstraňovat nebezpečné organické odpady v
zařízeních odpovídajících požadavkům na nejlepší dostupné
techniky (tzv. BAT) (procesu integrované prevence a
omezování znečištění, tzv. IPPC), s výjimkou nových

Změna č. 1/a navrací jižní cíp pozemku p.č.
585/1 v k. ú. Rybitví do výchozího stavu, tj. do
zastavitelné plochy Z3 určené pro plochu VD
tak, jak je tomu dle toho času platného
Územního plánu Rybitví. Pro realizaci
budoucího stavebního záměru se tedy pro
vlastníka pozemku Změnou č. 1/a nic nemění
a stav zůstává stejný. Změna č. 1/a územního
plánu uvedla územní plán do souladu s
nadřazenou územně plánovací dokumentací
dle § 36 odst. 5 stavebního zákona –
Zásadami územního rozvoje tím, že vložila do
zastavitelné plochy Z3 koridor pro silnici
II/341, který je vymezen jako zastavitelná
plocha Z10 určená pro plochu DS - dopravní
infrastruktura – silniční. Koridor pro silnici
II/341 do pozemku p.č. 585/1 přímo
nezasahuje, ovlivní ale způsob dopravního
napojení
budoucích
záměrů
v části
zastavitelné plochy Z3.

Připomínka bude vyhodnocena ve Změně
č. 1/b.

-

-

zařízení na termické odstranění odpadu
zajistit
fyzikálně-chemickou
úpravu
nebezpečných
anorganických odpadů
zajistit materiálové využití nebezpečných organických
odpadů, v případě, že odpady nelze materiálově využít,
zajistit jejich energetické využití
zařízení pro dekontaminaci (ropné látky, těžké kovy)
zařízení pro využití nebezpečných odpadů s upřednostněním
zařízení na materiálové využití odpadů.

Navrhujeme, aby v daném území bylo umožněno pouze
nakládání se stavebním a ostatním odpadem. („O")
Zdůvodnění:
a) Lokalita, kde by mohla být spalovna nebo jiný způsob
nakládání s nebezpečnými odpady je umístěna na návětrné
straně statutárního města v hustě zastavěné oblasti. Limity
znečištění ovzduší v Pardubicích jsou dlouhodobě
překračovány. Jakákoliv ani nejmodernější technologie
nezachytí všechny škodliviny. Do vzduchu bude unikat rtuť,
azbest, arzén, pesticidy, dioxyny, karcinogeny, čpavek a
prachové části a tím dojde ke zhoršení kvality ovzduší.
b) Lokalita je navrhována v blízkosti záplavové oblasti řeky
Labe a tudíž by mohlo dojít k znečištění Labe nebezpečnými
látkami.
c) Dovoz nebezpečného odpadu do dané lokality kamionovou
dopravou přes hustě osídlenou městskou oblast zvýší riziko
možných nehod s nepředvídatelnými fatálními následky.
d) Nakládání s nebezpečným odpadem by v navržené lokalitě
nemělo být umožněno a zahrnuto do územního plánu obce
Rybitví z důvodu, že ZUR PK s tímto záměrem nepočítá.
Jak vyplývá z judikatury Nejvyššího správního soudu, např. z
rozsudku ze dne 10, května 2011 sp. zn. 2 Ao 2/2011,
požadavek souladnosti územních plánů obcí s nadřazenou
územně plánovací dokumentací se vztahuje i na vztah mezi
územním plánem obce a územním plánem velkého
územního celku.

e) Schválení možnosti s nakládáním s nebezpečným odpadem
v dané lokalitě nepochybně způsobí pokles cen nemovitostí v
zasaženém regionu.
Ing. Jan Linhart,v.r.
Předseda spolku.

Vyhodnocení připomínek (veřejné projednání)
Připomínka č. 1 – bude vyhodnocena ve Změně č. 1/b
Obec Srnojedy,
připomínka č.j. 208/2017 podaná dne 03.03.2017
Připomínka je v plném rozsahu směřována k problematice řešení přestavbové plochy TX a s ní
spojenou problematiku spalovny; připomínka bude vyhodnocena ve Změně č. 1/b.
Připomínka č. 2 – bude vyhodnocena ve Změně č. 1/b
Statutární město Pardubice náměstkyně primátora,
připomínka podaná dne 06.03.2017
Připomínka je v plném rozsahu směřována k problematice řešení přestavbové plochy TX a s ní
spojenou problematiku spalovny; připomínka bude vyhodnocena ve Změně č. 1/b.
Připomínka č. 3 – bude vyhodnocena ve Změně č. 1/b
Jakub K.
Pardubice,
připomínka podaná dne 06.03.2017
Připomínka je v plném rozsahu směřována k problematice řešení přestavbové plochy TX a s ní
spojenou problematiku spalovny; připomínka bude vyhodnocena ve Změně č. 1/b.
Připomínka č. 4 – bude vyhodnocena ve Změně č. 1/b
Willy H.
Praha,
připomínka podaná dne 06.03.2017
Připomínka je v plném rozsahu směřována k problematice řešení přestavbové plochy TX a s ní
spojenou problematiku spalovny; připomínka bude vyhodnocena ve Změně č. 1/b.
Připomínka č. 5 – bude vyhodnocena ve Změně č. 1/b
Miroslav R., Eva R.
Pardubice,
připomínka podaná dne 03.03.2017
Připomínka je v plném rozsahu směřována k problematice řešení přestavbové plochy TX a s ní
spojenou problematiku spalovny; připomínka bude vyhodnocena ve Změně č. 1/b.
Připomínka č. 6 – bude vyhodnocena ve Změně č. 1/b
Úřad městského obvodu - Statutární město Pardubice,
Městský obvod Pardubice VI,
odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního prostředí Kostnická , 865,
Svítkov, 530 06 Pardubice,
připomínka podaná dne 06.03.2017
Připomínka je v plném rozsahu směřována k problematice řešení přestavbové plochy TX a s ní
spojenou problematiku spalovny; připomínka bude vyhodnocena ve Změně č. 1/b.
Připomínka č. 7 – bude vyhodnocena ve Změně č. 1/b
Vítězslav S.
Pardubice,
připomínka podaná dne 06.03.2017
Připomínka je v plném rozsahu směřována k problematice řešení přestavbové plochy TX a s ní
spojenou problematiku spalovny; připomínka bude vyhodnocena ve Změně č. 1/b.
Připomínka č. 8 – bude vyhodnocena ve Změně č. 1/b
Ivana S.
Pardubice,
připomínka podaná dne 06.03.2017
Připomínka je v plném rozsahu směřována k problematice řešení přestavbové plochy TX a s ní
spojenou problematiku spalovny; připomínka bude vyhodnocena ve Změně č. 1/b.

Připomínka č. 9 – bude vyhodnocena ve Změně č. 1/b
Martin S.
Pardubice,
připomínka podaná dne 06.03.2017
Připomínka je v plném rozsahu směřována k problematice řešení přestavbové plochy TX a s ní
spojenou problematiku spalovny; připomínka bude vyhodnocena ve Změně č. 1/b.
Připomínka č. 10 – bude vyhodnocena ve Změně č. 1/b
Iva S.
Pardubice,
připomínka podaná dne 06.03.2017
Připomínka je v plném rozsahu směřována k problematice řešení přestavbové plochy TX a s ní
spojenou problematiku spalovny; připomínka bude vyhodnocena ve Změně č. 1/b.
Připomínka č. 11 – bude vyhodnocena ve Změně č. 1/b
Miroslav a Anna K.
Pardubice,
připomínka podaná dne 06.03.2017
Připomínka je v plném rozsahu směřována k problematice řešení přestavbové plochy TX a s ní
spojenou problematiku spalovny; připomínka bude vyhodnocena ve Změně č. 1/b.
Připomínka č. 12 – bude vyhodnocena ve Změně č. 1/b
Karel P.
Pardubice,
připomínka podaná dne 06.03.2017
Připomínka je v plném rozsahu směřována k problematice řešení přestavbové plochy TX a s ní
spojenou problematiku spalovny; připomínka bude vyhodnocena ve Změně č. 1/b.
Připomínka č. 13 – bude vyhodnocena ve Změně č. 1/b
Zelená pro Pardubicko
občanské sdružení
Ing. Jan Linhart, předseda
Pardubice,
připomínka podaná dne 06.03.2017
Připomínka je v plném rozsahu směřována k problematice řešení přestavbové plochy TX a s ní
spojenou problematiku spalovny; připomínka bude vyhodnocena ve Změně č. 1/b.
Připomínka č. 14 – bude vyhodnocena ve Změně č. 1/b
Jan L.
Pardubice,
připomínka podaná dne 06.03.2017
Připomínka je v plném rozsahu směřována k problematice řešení přestavbové plochy TX a s ní
spojenou problematiku spalovny; připomínka bude vyhodnocena ve Změně č. 1/b.

V rámci veřejného projednání byly podány tři připomínky, které nesplňují náležitosti podání dle § 37
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
1) Antonín N. Pardubice, připomínka podaná dne 28.2.2017
2) Jana K. Pardubice, připomínka podaná dne 6.3.2017
3) Karel H. připomínka podaná dne 6.3.2017
Úřad územního plánování vyzval jednotlivě výše uvedené osoby k odstranění nedostatků podání a
stanovil přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. V zaslané výzvě bylo také uvedeno o jaké konkrétní
nedostatky se jedná. Vzhledem k tomu, že do určeného data nebyly nedostatky odstraněny
k podaným připomínkám se nepřihlíží.
V rámci veřejného projednání byly podány dvě připomínky po termínu:
1) Karel H, Bohuslava H. připomínka podaná dne 7.3.2017

2) Olga V. Pardubice, připomínka byla podaná dne 15.03.2017
Podané připomínky nesplňovali také náležitosti podání dle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 52 odst. 3 stavebního zákona:
„Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky, ve
kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit
území dotčené námitkou. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.“
Veřejná vyhláška č.j. MmP 3043/2017 ze dne 12.1.2017, která oznamovala veřejnosti zahájení řízení
o Změně č. 1 Územního plánu Rybitví obsahovala výše uvedenou informaci. Na veřejném projednání,
které se konalo dne 27.02.2017, pořizovatel mimo jiné seznámil přítomné s termínem 06.03.2017, kdy
je nejpozději možné podávat námitky a připomínky; k později uplatněným připomínkám a námitkám se
nepřihlíží.

B/I.8 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
Změna č. 1/a Územního plánu Rybitví (dál jen „Změna č. 1/a“) vznikla rozdělením původní
Změny č. 1 Územního plánu Rybitví (dále jen Změna č. 1“). Tato Změna č. 1/a řeší všechny lokality
řešené v původní Změně č. 1, kromě plochy přestavby TX (plocha se stávajícím objektem spalovny),
která je řešena ve Změně č. 1/b Územního plánu Rybitví (dál jen „Změna č. 1/b“).
Změna č. 1/a rozhoduje pouze o námitkách mimo problematiku řešení plochy přestavby TX,
problematiky spalovny - tyto námitky budou vyhodnoceny ve Změně č. 1/b.
Námitka č. 1
k pozemku parc. č. 585/1 v k. ú. Rybitví,
podaná dne 08.02.2017
Znění námitky:
Dne 12. 1. 2017 vydal Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, jako úřad územního
plánování v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") pod č. j.: MmP 3043/2017,
sp. zn.: OHA/13414/2012/Zm, veřejnou vyhlášku, oznamující konání veřejného projednání návrhu
Změny č. 1 Územního plánu Rybitví (dále jen „návrh Změny č. 1 ÚP") dne 27. 2. 2017 ve 14.00 hod. v
zasedací místnosti Obecního úřadu Rybitví s poučením o tom, že podle § 52 odst. 2 a 3 mohou
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení do 7 dnů ode dne veřejného projednám podat
proti tomuto návrhu námitky.
Jako vlastník pozemku parc. č. 585/1 v k. ú. Rybitví této možnosti využívám a proti návrhu Změny č. 1
ÚP podávám následující
námitky.
V návrhu Změny č. 1 ÚP je část shora uvedeného pozemku společně s částmi několika dalších
sousedních pozemků nově zařazena do funkční plochy NSp,z,l,v - plochy smíšené nezastavěného
území- přírodní, zemědělské, lesnické a vodohospodářské, a to oproti stávajícímu a stále
platnému územnímu plánu Rybitví, podle kterého část mého pozemku parc. č. 585/1 v k. ú. Rybitví o
velikosti cca 1000 m2 a části některých sousedních pozemků leží v zastavitelné ploše Z3 a jsou
zařazeny do funkční plochy VD - plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba. V
souladu s touto skutečností jsem začal pracovat na podkladech pro podání žádosti o povolení stavby
výrobního areálu na části shora uvedeného pozemku, jehož realizaci však Změna č. 1 ÚP
znemožňuje, a dosud vynaložené finanční prostředky tak přijdou vniveč. Vzhledem k tomu, že návrh
Změny č. 1 ÚP současně ruší určení části pozemku parc. č. 585/1 v k. ú. Rybitví k zastavění, uvažuji
vážně o tom, že se budu podle § 102 odst. 2 stavebního zákona domáhat náhrady majetkové újmy,
která mi tím vznikne.
Z obsahu textové části návrhu Změny č. 1 ÚP a odůvodnění nově navrhovaného funkčního využití
části mého pozemku nevyplývají důvody, proč se tak děje, pouze z obsahu jeho odůvodnění,
konkrétně z části B/1.7 Vyhodnocení připomínek se dovídám, že, cit.: „projektant tuto plochu
navrátil do ploch smíšených nezastavěného území" z toho důvodu, že využití této oddělené
části plochy Z3 je v souvislosti s dodržením optimálních technických parametrů křížení
komunikací I. a II. třídy nereálné. Takovéto odůvodnění nevyhovění mé připomínce, resp. zařazení
části mého pozemku do nezastavitelné plochy, nepovažuji za správné a mající oporu v zákoně,
evidentně se jedná pouze o nepodložený názor zřejmě projektanta, který díky obecnosti a
nekonkrétnosti argumentů nelze podrobit přezkumu, což zcela jistě nelze označit za postup, který by
měl oporu v zákoně a který by naplňoval cíle a úkoly územního plánování.
Se zrušením zastavitelnosti zbývající části pozemku parc. č. 585/1 v k. ú. Rybitví z výše uvedených
důvodů zásadně nesouhlasím, protože jej považuji z výše uvedených důvodů za opatření
neodůvodněné a z hlediska charakteru omezení mých vlastnických práv za naprosto nepřiměřené, a
pořizovatele územního plánu proto žádám, aby svoje či spíše projektantovo rozhodnutí přehodnotil
a část mého pozemku, jak tomu je podle současně platného územního plánu Rybitví, zařadil do
funkční plochy VD - plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba, abych na něm mohl
realizovat stavební záměr, s jehož přípravou už bylo započato.
S pozdravem
Podpis vlastníka v.r.
Příloha námitky:
Plánované využití pozemku
Rozhodnutí o námitce:

Námitka se přijímá.
Pozemek 585/1 v k. ú. Rybitví, jeho větší část zůstane v návrhu Změny č. 1/a Územního plánu Rybitví
(dále jen „Změna č. 1/a“), v zastavitelné ploše Z6 určené pro plochu DS – dopravní infrastruktura –
silniční; menší část pozemku (jižní cíp) zůstane v zastavitelné ploše Z3 určené pro plochu VD – plochy
výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba.
Odůvodnění:
Námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona. Změna č. 1/a navrací jižní cíp pozemku
p.č. 585/1 v k. ú. Rybitví do výchozího stavu, tj. do zastavitelné plochy Z3 určené pro plochu VD tak,
jak je tomu dle toho času platného Územního plánu Rybitví. Pro realizaci budoucího stavebního
záměru se tedy pro vlastníka pozemku Změnou č. 1/a nic nemění a stav zůstává stejný. Změna 1/a
vkládá do zastavitelné plochy Z3 koridor pro silnici II/341, který je vymezen jako zastavitelná plocha
Z10 určená pro plochu DS - dopravní infrastruktura – silniční. Koridor pro silnici II/341 do pozemku p.č.
585/1 přímo nezasahuje, ovlivní ale způsob dopravního napojení budoucích záměrů v části
zastavitelné plochy Z3.
Při řešení záměru na pozemku p.č. 585/1 v k. ú. Rybitví a v celé zastavitelné ploše Z3 bude nutno
respektovat mimo jiné stanovené specifické podmínky Územního plánu Rybitví.
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
Územní plán Rybitví, který nabyl účinnosti dne 13.5.2010
Změna č. 1 Územního plánu Rybitví, po veřejném projednání – 07/2016
Spis Změny č. 1 Územního plánu Rybitví č. 13414/2012
Námitka č. 2
Vodovody a kanalizace, a.s.
Pardubice,
námitka podaná dne 03.03.2017
Znění námitky:
Předkládaný návrh změny č.1 územního plánu řeší podmínky pro rozvoj vybraných lokalit v kú Rybitví
a máme následující připomínky:
Územní plán
4.2 Vodní hospodářství
Požadujeme doplnit text:
Při řešení zástavby rozvojových ploch a ploch přestavby budou respektována ochranná pásma
stávajících a nově budovaných tras vodovodů, kanalizací a souvisejících objektů v rozsahu dle zák.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
Nové trasy vodovodů a kanalizací budou umísťovány do ploch trvale veřejně přístupných.
4.2.1 Vodovod
Vzhledem ke vznikajícímu nedostatku kvalitní pitné vody vlivem sucha, omezeným kapacitám
některých úseků stávajících vodovodů a požadavkům na kvalitu dodávané pitné vody nesouhlasíme
s využíváním vodovodu pro veřejnou potřebu jako primárního zdroje pro zajištění požární vody.
Pro zajištění požární vody požadujeme již touto Změnou č.1 ÚP řešit přednostní využívání místních
zdrojů v souladu s ČSN EN 805 Vodárenství, příl.A5 k 5.3.2 a zákonem č.64/2014, o požární ochraně,
§29. Pro zajištění soběstačnosti v zajištění požární vody je potřeba doplnit a udržovat požární nádrže,
toky a rybníky a tyto zřizovat v nově zastavovaných územích. K těmto vodním zdrojům je nutné
stanovit režim jejich využívání jako zdroje požární vody
4.2.2 Kanalizace
Požadujeme doplnit text:
V nových lokalitách bude navržen systém oddílné kanalizace. Dešťové a balastní vody budou
odváděny samostatným systémem dešťové kanalizace a likvidovány mimo kanalizace pro veřejnou
potřebu (např.zasakováním)."
Trasa stoky P ( hlavní čerpací stanice - ČOV Pardubice) v celé délce zůstane trvale na veřejně
přístupných pozemcích (nezaplocených) a bude respektováno ochranné pásmo v šíři 3,4 - 7,7m
(zák.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění) - viz přiložená situace.
9. Plochy s územní studií

Požadujeme doplnit text:
„V územním plánu
- plocha....části označené Z2 aZ1.
Územní studie bude před dokončením odsouhlasena VAK. Jako lhůta...rozhodnutí."
Odůvodnění
Koncepce techn. infrastruktury
Požadujeme doplnit text:
Při řešení zástavby rozvojových ploch a ploch přestavby budou respektována ochranná pásma
stávajících a nově budovaných tras vodovodů, kanalizací a souvisejících objektů v rozsahu dle
zák.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
Vodní hospodářství-vodovod (str.53)
Požadujeme doplnit text:
Nové trasy vodovodů budou umísťovány do ploch trvale veřejně přístupných.
Zabezpečení proti požáru (str.54)
Požadujeme doplnit text:
Vodovod pro veřejnou potřebu nebude primárním zdrojem požární vody.
Pro zajištění soběstačnosti v zajištění požární vody budou doplněny a udržovány požární
nádrže, toky a rybníky.
Vodní hospodářství-kanalizace (str.54)
Současný stav - požadujeme nahradit poslední větu , neboť citované výhledové řešení úpravy ČOV
bylo povoleno do trvalého provozu v 11/2005:
Do stoky P jsou přivedeny i odpadní vody z Lázní Bohdaneč a obcí Černá u Bohdanče , Zivanice a
Dědek.
Trasa stoky P ( hlavní čerpací stanice - ČOV Pardubice) zůstane v celé délce trvale na veřejně
přístupných pozemcích (nezaplocených) a bude respektováno ochranné pásmo v šíři 3,4 - 7,7m
(zák.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění) - viz přiložená situace. V případě,
že nebude možné dodržet u výtlaku a stoky P a dalších připojených stok ochranné pásmo a trvalou
přístupnost pro techniku provozovatele budou stoky na náklady investora v lokalitě provedena
přeložka. Doporučená trasa přeložky stoky a výtlaku P je podél stávající komunikace III/32225.
Návrh likvidace a čištění odpadních vod
Požadujeme doplnit text:
Nové trasy kanalizací budou umísťovány do ploch trvale veřejně přístupných. Kanalizace bude
navržena jako oddílná.
Návrh likvidace dešťových vod
Požadujeme doplnit text:
..odvádění srážkových a balastních (drenáže. silniční příkopy, vodoteče apod) vod bude
zajištěno.....jednotlivých staveb, tzn. likvidace bude probíhat mimo kanalizaci pro veřejnou potřebu."
B/1.7 Vyhodnocení připomínek (str.95)
Ve stanovisku k návrhu změny č.1 ÚP z 26.10.2015 jsme uplatnili připomínku o možné kolizi
uvažovaných tras komunikací se stávajícími stokami. V komentáři k vypořádání připomínek je
uvedeno, že „ bude doplněno do Odůvodnění". V Odůvodnění čl.B/I.41 Provedené úpravy
dokumentace ÚP je na str.82 uvedeno: „Na základě připomínky VAK: Kolize budoucích komunikací
I/36 a II/341 se stavbami kanal.systému byla doplněna do odůvodnění (textová část - Koncepce
dopravní infrastruktury)."
V dokumentu Odůvodnění ani Textové části Změny č.1 není odd. „Koncepce dopravní infrastruktury
„ a ani v jiných oddílech pojednávajících o řešení dopravních tras však toto vypořádání uvedeno není,
připomínky uplatňujeme tedy znovu:
-Navržená trasa přeložky komunikace I/36 (D 09) může kolidovat s areálem stávající přečerpávací
stanice odpadních vod (PSOV) Rybitví (ppč 381/3, st.735) - viz přiložená situace.
-Navržené komunikace II/341 a I/36 budou křížit stávající kanalizační systémy v oblasti.
V rámci realizace bude provedena ochrana jednotlivých dotčených potrubí.
Další připomínky nemáme.
S pozdravem
Podpis :
Ing. Pavel Janoušek, v.r.
vedoucí PTO
Příloha námitky:

situace stoky P
Rozhodnutí o námitce:
O námitce se věcně nerozhoduje.
Stávající texty v kapitole 4.2 Vodní hospodářství, týkající se části 4.2.1 Vodovod a 4.2.2 Kanalizace a
v kapitole 9 vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno
zpracováním územní studie …. nejsou doplněny.
Odůvodnění:
Uplatněné stanovisko společnosti Vodovody a kanalizace, a.s. pořizovatel vyhodnotil jako námitku
oprávněného investora podanou v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona.
Předmětem podané námitky jsou požadavky na úpravu textů řešení koncepce vodního hospodářství a
ploch, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno zpracováním územní studie; tyto části řešení
nebyly předmětem úpravy návrhu Změny č. 1/a po společném jednání; tj. nebyly předmětem
veřejného projednání. Námitka není podaná v souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona.
Při vyhodnocení námitky oprávněného investora, která se netýká měněných částí se odkazujeme na
rozsudek Krajského soudu v Praze čj. 50A 15/2014-50 ze dne 16.12.2014. V rozsudku soudu se
uvádí, že návrh územního plánu se neprojednává při veřejném projednání kompletně znovu, ale
pouze v částech, které byly dotčeny změnou. Toto omezení se musí nutně projevit v možnosti podávat
proti upravenému návrhu územního plánu projednávaného ve veřejném projednání námitky a
připomínky. Tato zásada má v řízení o územním plánu zcela oprávněné místo, neboť jde o řízení,
kterému je z důvodu jeho rozsáhlosti zcela nezbytné stanovit určité časové limity, přičemž nutno
dodat, že i přes tyto limity jde velmi často o řízení časově velmi náročné. Rozsudek soudu dále uvádí,
že jsou-li i přes shora učiněné závěry námitky v popsané situaci podány, nelze k nim podle jeho
názoru přihlížet.
Požadavky společnosti VAK uvedené v námitce jsou požadavky, které vyplývají z platné legislativy
respektování ochranných pásem stávajících a nově budovaných tras vodovodů, kanalizací,
vyplývá ze zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění;
doplnění textu, že vodovod pro veřejnou potřebu nebude primárním zdrojem požární vody - tento
požadavek je jedním z požadavků normy ČSN 75 2411, kde se v kapitole 4, v článku 4.6 uvádí,
že požární voda má být zajišťována především ze zdrojů přirozeného původu, popř.
víceúčelových zdrojů. Vodovod pro veřejnou potřebu patří do kategorie víceúčelových zdrojů
požární vody. Každá obec v samostatné působnosti má dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně povinnost dle § 29 odst. 1 písm. i), k) a o) zabezpečit zdroje vody pro hašení požáru a
zpracovat a vydat pro své správní území požární řád obce.
Předmětem Změny č. 1/a není řešení koncepce technické infrastruktury, požadavkem schváleného
zadání bylo respektování stanovené koncepce všech sítí technické infrastruktury.
Požadavkům na doplnění textů odůvodnění je plně vyhověno.
V odůvodnění je doplněn také text dle stanoviska VAK-u k návrhu změny č.1 ÚP z 26.10.2015 o
možné kolizi uvažovaných tras komunikací se stávajícími stokami.
Text v kapitole 9 není doplněn. Tato část územního plánu nebyla předmětem Změny č. 1/a. Územní
studie se v rámci pořizování konzultují se správci sítí, mimo jiné i s VAK-em.
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
Územní plán Rybitví, který nabyl účinnosti dne 13.5.2010
Změna č. 1 Územního plánu Rybitví, po veřejném projednání – 07/2016
Spis Změny č. 1 Územního plánu Rybitví č. 13414/2012
Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 16.12.2014, č.j. 50A 15/2014-50
Námitka č. 3 - bude vyhodnocena ve Změně č. 1/b
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Praha,
námitka podaná dne 03.03.2017
Námitka je v plném rozsahu směřována k problematice řešení přestavbové plochy TX a s ní spojenou
problematiku spalovny; námitka bude vyhodnocena ve Změně č. 1/b.

Námitka č. 4- bude vyhodnocena ve Změně č. 1/b
Synthesia, a.s.
Pardubice,
námitka podaná dne 06.03.2017
Námitka je v plném rozsahu směřována k problematice řešení přestavbové plochy TX a s ní spojenou
problematiku spalovny; námitka bude vyhodnocena ve Změně č. 1/b.

Poučení :
Proti Změně č. 1/a Územního plánu Rybitví vydané formou opatření obecné povahy nelze
podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů).

………………………
místostarosta obce

.. ……………………
starosta obce

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 15-tým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

