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Zastavěné území je vymezeno správním území města Sezemice, které 

zahrnuje 7 katastrálních území – Sezemice nad Loučnou, Počaply nad Loučnou, 
Kladina, Velké Koloděje, Lukovna , Dražkov nad Labem, Veská.  

Území má rozlohu 2 215 ha. Počet obyvatel k 31.12.2007 je 3 431 osob. 
  
Zastavěné území je vymezeno ke dni 16.4.2009 

 

 
 

Zásady koncepce rozvoje města 
 Město Sezemice jako součást aglomerace Pardubice – Hradec Králové se 
bude rozvíjet jako samostatný sídelní celek s důrazem na kvalitu životního prostředí 
a rozvoj obytné funkce a souvisejících aktivit rekreačních a sportu.  

Principem územního plánu je  rovnoměrný rozvoj jednotlivých sídel v území. 
Centrální část Sezemic bude rozvíjena soustředně ke stávajícímu centru města. 
Navržené hranice rozvoje jsou chápány jako limitní. Rozvoj bude důsledně 
připravován v souladu s horizontem výsledného funkčního a prostorového 
uspořádání města.  

Koncepce rozvoje je spojena s perspektivou vymístění průjezdné dopravy 
zejména silnice I/36 a následně i II/298 z centra města.  

  
Hlavní cíle řešení 

 Hlavním cílem řešení územního plánu je vytváření podmínek pro zajištění 
udržitelného rozvoje území v harmonickém souladu jednotlivých funkcí a zajištění 
maximální možné ochrany hodnot území a kvality životního prostředí.  
 Konkrétní cíle realizující tyto požadavky jsou: 
 

1) Vymístění průjezdné dopravy obchvatem silnice I/36 
2) Řešení koncepce místní dopravy v návaznosti na změnu 

napojovacích bodů na vyšší komunikační síť 
3) Návrh cyklistických stezek propojujících jednotlivé části města 
4) Zajištění koncepčního řešení prostorového a technického 

uspořádání jedotlivých lokalit pro bydlení, zejména návaznosti 
technických sítí a vnímání hmotového řešení z dálkových 
pohledů na sídlo 

5) Uspořádání výrobních ploch podél nové komunikace I/36, 
zajištění jejich dopravní přístupnosti mimo obytné území 

6) Řešení kolize záplavového území se stávající zástavbou, návrh 
opatření k omezení záplavového území v plochách vhodných 
k rozvoji města 

7) Plošné vymezení prvků územního systému ekologické stability a 
stanovení ochranného pásma nadregionálního biokoridoru 

A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANA A 
ROZVOJ JEHO HODNOT 
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Ochrana a rozvoj hodnot území 
 

Ochrana kulturních hodnot 
 

• Nemovité kulturní památky  
 

 Číslo rejstříku uz Sídelní útvar č. p. Památka Ulice,nám./umístění 

1 27594 / 6-5193 S Sezemice  klášter, archeologické stopy širší okolí kostela 

2 21034 / 6-2139 S Sezemice  kostel Nejsvětější Trojice   

3 19252 / 6-2147 S Sezemice  socha sv. Jana Nepomuckého Husovo nám. 

10 26244 / 6-4658 S Sezemice  vodovodní přivaděč - akvadukt na Zmínce 

4 27165 / 6-2145 S Sezemice 63 měšťanský dům Pernštejnská 

5 17351/6-2033 S Počaply  Počapelský kanál,zv.Halda Halda 

6 14678 / 6-2144 S Sezemice 92 měšťanský dům nám. 

7 37364 / 6-2141 S Sezemice 94 měšťanský dům Husovo nám. 

8 15675 / 6-2142 S Sezemice 98 měšťanský dům Husovo nám. 

9 34354 / 6-2143 S Sezemice 438 měšťanský dům Husovo nám. 

10 20850 / 6-2139 S Sezemice 1 areál fary (fara, zvonice)   

11 21228 / 6-2174 S Veská  Krucifix při zvoničce 

12 103997 S Sezemice  Akvadukt na Mlýnském náhonu p.p.č. 1919 

 
S – památkově chráněné 
 
Památkově chráněné objekty jsou vyznačeny v hlavním i koordinačním výkrese 
územního plánu.  Stavební činnosti a využití území mohou být povoleny pouze 
v případě, že nedojde k negativnímu ovlivnění vnímání jak jednotlivých staveb, tak 
urbanistického dědictví. Jde zejména o prostor náměstí, kde je třeba zachovat uliční 
frontu a vytvářet podmínky pro zkvalitnění parteru a rozšíření nabídky občanské 
vybavenosti a dále o prostory navazující na areál kostela Nejsvětější Trojice. Zde je 
nutné zachovat dominantní působení kostela a zvonice. 
 
V ochranném pásmu státního hradu Kunětická Hora je, při provádění staveb a 
stavebních úprav a zásazích do utváření terénu a zeleně, nutno dbát, aby nebyla 
oslabena nebo porušena krajinná kompozice, měřítko a panoráma prostředí státního 
hradu. 
 
Celé území je z hlediska archeologického považováno za území s archeologickými 
nálezy. Při přípravě staveb je nutné postupovat podle platných zákonných předpisů a 
chránit archeologické situace. Výpis realizovaných archeologických nálezů je 
součástí dokumentace průzkumů a rozborů územního plánu.  

   
Ochrana urbanistických hodnot 

 
• Významné pohledové osy 

Při návrhu urbanistického řešení jednotlivých lokalit územní studií je nutné 
respektovat významné pohledové osy, zejména vnímání hradu Kunětická Hora 
z prostoru mezi Počaply a Sezemicemi a z komunikace na Dražkov a dále pohled na 
město z prostoru od obce Časy směrem na kapli Pany Marie.  



 4 

Pro jednotlivé lokality budou v územní studii stanoveny podmínky pro hustotu a 
uspořádání zástavby tak, aby nebyl narušen krajinný ráz s dominantním působením 
státního hradu.  
 

• Prostor zeleně a sportu v centru města 
Prostor mezi Mlýnským náhonem a řekou Loučnou je navržen jako plocha 
občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení. Navržené využití musí být 
charakteru, který nezhoršuje odtokové poměry v území, a u kterého nehrozí škody na 
majetku a životech z důvodu záplavového území. U umístěných aktivit musí 
převládat přírodní prvek s návazností na zeleň podél řeky Loučné.  
 

• Husovo náměstí 
Při činnostech na Husově náměstí je třeba chránit původní tvar prostoru. Západní 
uliční frontu je nutné doplnit objektem občanské vybavenosti nebo obytnou stavbou v 
kvalitním architektonickém řešení. Upravit je třeba parter náměstí s vymezením 
veřejného parkování a organizací dopravy.  Organizaci prostoru řešit tak, aby bylo 
zachováno dominantní působení objektu staré radnice a význam památkově 
chráněných objektů, zejména sochy Sv. Jana Nepomuckého 
 

• Pohledově významné návrší 
Západně od centra města Sezemic se terén zvyšuje ke kótě 242 m/m. Návrší je 
významným pohledovým bodem, který je součástí krajinného rázu. Jeho přírodní 
charakter je vymezen jako plocha smíšená nezastavěného území přírodní. Zástavbu 
výškově zasahující k úrovni návrší je třeba posuzovat z hlediska krajinného rázu tak, 
aby nedošlo k poškození pohledového horizontu. 
 

• Náves v Dražkově, v Kladině, ve Velkých Kolodějích 
Návsi jsou zařazeny do ploch veřejných prostranství. Při jejich využití je nutné 
zachovat jejich význam jako společenského centra městských částí.  

 
 

 

C1 URBANISTICKÁ KONCEPCE 
  

Území města Sezemice bude cíleným působením rozvíjeno k funkční 
provázanosti jednotlivých satelitních částí města. Centrální město Sezemice bude 
sloužit jako spádové administrativní a obchodní centrum, satelitní části budou mít 
především obytný charakter. Prostředkem k tomu je zejména dopravní propojení 
s podporou cyklistických stezek, důraz na kvalitu bydlení a rozvoj infrastruktury 
v přisloučených obcích a vytváření podmínek pro rozvoj obchodní sféry v centrálních 
Sezemicích.  

Jednotlivé části budou rozvíjeny rovnoměrně a samostatně. Propojeny budou 
části Velké a Malé Koloděje.  

Vytváření nových samostatných sídel v krajině není v souladu s koncepcí 

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH,  PLOCH PŘESTAVBY A 
SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 
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rozvoje území.  
Navržené uspořádání centrální částí Sezemic je považováno  v dlouhodobém 

horizontu za konečné, vymezené limitujícími prvky v území. Vstup do jednotlivých 
rozvojových ploch je podmíněn zpracováním územní studie. Územní studie musí 
zajistit provázanost jednotlivých ploch s celkovou  koncepcí rozvoje sídla, řešit 
dopravní návaznost a návaznost technické infrastruktury, umístění potřebných ploch 
občanské infratruktury a veřejné zeleně.  

Plochy zahrnuté do centra jsou vymezeny jako plochy smíšené obytné – 
městské. Zde by měla být soustředěna nabídka občanského vybavení zejména 
maloobchodní sféry a služeb, postupně by mělo dojít k přestavbě z forem rodinného 
bydlení k integrovaným funkcím s potlačením obytné složky. Zařízení celoměstského 
nebo vyššího významu by měla být umístěna v této ploše.  

Optimální rozvoj centra je svázán s vymístěním průjezdné dopravy z tohoto 
prostoru.  

Budování místních center s obchodní vybaveností je požadováno v lokalitě Z8 
a Z10 v rozsahu minimálně prodejny potravin a mateřské školy a Z9 v rozsahu 
prodejny potravin, mateřské školy a základní školy. 

Ve změně č. 1 územního plánu je nahrazena plocha bydlení na jižním okraji 
řešeného území plochou specifickou. Tato je určena pro umístění výroby elektrické 
energie ze solární energie.  

 
 
Obytná složka 
 
Složka obytná je v území považována za dominantní.  
Rozvoj obytné složky území není navržen jako optimalizovaný, ale jako limitní. 

Rozsah navržených ploch má sloužit ke koncepčnímu řešení návaznosti jednotlivých 
složek území, zejména dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení.  

Celková navržená plocha pro výstavbu bydlení je pro bydlení rodinného typu 
161,4849 ha v nově zastavitelném území a 8,5530 ha v přestavbovém území. 
s předpokládanou kapacitou rodinných domů 1217 RD, z toho na plochách přestavby 
je celková předpokládaná kapacita objektů rodinného bydlení 69 RD.  V jednotlivých 
částech je v Sezemicích a Počaplech předpoklad celkem 929 RD, v Dražkově 17 RD, 
v Lukovně 24 RD, v Kladině 18 RD, ve Veské 169 RD 

Při plném využití by odhadovaný nárůst počtu obyvatel byl 3651 osob. 
Přepokládané skutečné využití těchto ploch v horizontu 10 let je 700 osob převážně 
v objektech rodinného bydlení.  

Koncepce rozvoje obytné složky území je založena na rovnoměrnosti 
v jednotlivých částech města a na předpokladu dlouhodobého růstu.  

Zásadní plochy rozvoje jsou podmíněny zpracováním územní studie. Při 
zpracování územní studie je nutno řešit zástavbu s výhledem konečného stavu tak, 
aby byla aktuální výstavba realizovatelná v ucelených částech.  

 
Sezemice – výstavba je navržena v prstenci, vymezeným obchvatovou 

komunikací na severovýchodu, severu a západu.  
Dražkov – výstavba je navržena severovýchodně podél silnice na Dříteč a na 

jižním okraji městské části  
Lukovna – navržená plocha ve středu místní části je z jihu omezena vlivem 

živočišné výroby  
Počaply – navržené plochy pro výstavbu plně využívají kvalitní podmínky pro 
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bydlení na jižním a západním svahu.  Lokalita Z3a Z4 musí být posuzována 
z hlediska zachování krajinného rázu. Návrh zástavby musí respektovat přírodní 
charakter vrcholu návrší.  

Počapelské chalupy- navržená zástavba je svázána s realizací obchvatu 
silnice I/36, který odstraní hlukovou zátěž podél stávající komunikace.  

Kladina – navržena je plocha směrem západním mezi komunikací na 
Sezemice a vodním tokem v rozsahu, který není ohrožen případným vlivem výstavby 
obchvatu silnice I/36.  

Velké Koloděje ( Malé Koloděje). Charakter zástavby v části Malé Koloděje se 
mění na čistě obytný. Navrženo je propojení místních části Malé  a Velké Koloděje 
obytnou zástavbou. Podél potoka je nutno zachovat pruh min. šířky. 30m pro 
průchod záplavové vlny. Východní okraj nové zástavby ochránit valem.  

Veská- zástavba na jižním okraji navazuje rozvojový trend předchozích let a 
novou zástavbu v obci Zminný. V ploše je nutné řešit  zasakování dešťových vod. 
Tomu bude podřizena koncepce území s dostatečnou dimenzací veřejných ploch pro 
zasakování vody z komunikací.  

Při výstavbě obytných staveb v blízkosti stávajících nebo navrhovaných 
komunikací musí být v rámci přípravy stavby prokázáno splnění požadovaných 
hygienických limitů pro zástavbu i chráněné venkovní prostory bez dodatečných 
protihlukových opatření na komunikacích.  

 
 
Občanská vybavenost 
 
V území je nutné podporovat umisťování občanské vybavenosti v centrální 

části města, soustředit ji do ucelených ploch se zajištěním parkovacích kapacit. 
Občanská vybavenost celoměstského významu je navržena na ploše SM – 

plochy smíšené obytné městské, která zahrnuje centrum města.  
Základní občanská vybavenost – prodejna potravin, mateřská škola – bude 

součástí lokálních center zejména lokalit Z8, Z9 a Z10.  
U základní školy je navržena plocha na případné rozšíření kapacity školy.  

Návrh plochy pro novou základní školu musí být součástí plochy Z9 a musí být 
zahrnut do řešení územní studie.  

Menší zařízení restauračního charakteru jsou přípustná ve všech obytných 
plochách, preferuje se však jejich umístění v centru města.  

Komerční plochy obchodního charakteru OM – plochy občanského vybavení – 
komerční zařízení malá a střední – jsou navrženy jako přechodová plocha mezi 
výrobou a obytnou funkcí plochy Z15. Do plochy OM je zařazena i plocha přestavby 
P1 a navazující část rozvojové plochy Z8. Zachována je možnost využívání plochy 
P1 pro stávající funkci sběru tříděného odpadu a surovin bez možnosti modernizace 
a nových investic s dlouhodobým cílem jejího vymístění. Do plochy OM se 
předpokládá umístění sídla firem, administrativa či obchodní zařízení.  

 
 
Výroba 
 
Nové plochy pro výrobu Z15, Z16 a Z17 jsou navrženy pouze v centrální části 

Sezemice v návaznosti na stávající areál výroby a na trasu obchvatu silnice I/36. 
Realizace ploch je podmíněna zajištěním dopravní dostupnosti mimo stávající přístup 
do území a realizací obchvatu I/36.  
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Území  Z56 zařazené do plochy X – specifické je navrženo pro jednoúčelové 
využití fotovoltaické elektrárny.  

Stávající plochy zemědělské výroby v částech Dražkov, Lukovna a Velké 
Koloděje jsou zachovány. Technické podmínky musí být upravovány k minimalizaci 
negativního vlivu na okolní zástavbu a snížení pásma hygienické ochrany.  

Plochy výroby u rybníka Labská a v Kladině jsou zařazeny do plochy  VX –
výroby a skladování se specifickým využitím, umožňující výrobu zemědělskou i 
ostatní.  

 
Rekreace a sport 
 
Plochy pro rekreaci a sport jsou soustředěné podél řeky Loučné ve dvou 

nových zastavitelných územích.   
Z 14 rozšiřuje stávající plochu zázemí fotbalového klubu o plochy vhodné pro 

aktivity celoměstského významu s preferencí přírodních prvků. Realizace je 
podmíněna řešením ochrany před záplavou a zajištění odtokových poměrů v území. 

Z 25 je území pro realizaci veslařského kanálu nebo přírodní vodní plochy 
s možností koupání s odpovídajícím zázemím. Plocha leží v záplavovém území a 
veškeré stavby musí být řešeny s ohledem na tuto skutečnost. Vlastní plocha 
vodního prvku je zahrnuta do plochy RN – rekreace na plochách přírodního 
charakteru. Na ploše a v nejbližším okolí se předpokládá realizace hygienických 
zařízení povolených stavebním zákonem v nezastavěném území.  

Stavby sportovního charakteru jsou navrženy na jižním okraji v ploše OS – 
občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení.  

Plochy Z58 a Z59 – RZ – rekreace – zahrádkové osady je navržena u rybníka 
Labská jako náhrada za rušené zahrádkářské osady určené pro výstavbu bydlení.  

 
 

C2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH 
PŘESTAVBY 

  
 
 
Na řešeném území jsou vymezena tato nová zastavitelná území.  

 
Plocha 
číslo 

Katastrální 
území 

Plocha 
způsob využití 

Podmínky 
realizace 

Výměra 
ha 

Předpokládaná 
kapacita 

Poznámka 

Z1 Sezemice, 
Počaply 

Bydlení v RD 
městské 

Územní 
studie 

10,6677 67 RD  

Z2 Počaply, 
Sezemice 

Bydlení v RD 
městské 

Územní 
studie 

10,4082 33 RD  

Z3 Počaply Bydlení v RD 
městské 

Územní 
studie 

2,6471 21 RD  

Z4 Počaply Bydlení v RD 
venkovské 

Územní 
studie 

5,0487 40 RD  

Z5 Počaply     zrušeno 
Z6 Počaply, 

Sezemice 
Bydlení v RD 
městské 

 1,0928 6 RD  

Z7 Počaply, 
Sezemice 

Bydlení v RD 
městské 

Územní 
studie 

1,1850 9 RD  
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Plocha 
číslo 

Katastrální 
území 

Plocha 
způsob využití 

Podmínky 
realizace 

Výměra 
ha 

Předpokládaná 
kapacita 

Poznámka 

Z8 Sezemice Bydlení v bytových 
domech 

Územní 
studie 

14,4233 112 RD  

Z9 Sezemice Bydlení v RD 
městské 

Územní 
studie 

26,0424 208 RD  

Z10 Sezemice Bydlení v RD 
městské 

Územní 
studie 

20,1105 160 RD  

Z11 Sezemice Bydlení v RD 
městské 

 2,6333 20 RD  

Z12 Sezemice Bydlení v RD 
městské 

 0,3744 3 RD  

Z13 Sezemice Občanské vybavení – 
veřejná infrastruktura 

 0,9336  Základní 
škola 

Z14 Sezemice Občanské vybavení –
tělovýchova, sport 

 0,5502   

Z15 Sezemice Výroba a skladování 
lehký průmysl 

Územní 
studie 

11,3496   

Z16 Sezemice Výroba a skladování 
lehký průmysl 

 5,2518   

Z17 Počaply Výroba a skladování 
lehký průmysl 

 1,3833   

Z18 Počaply, 
Sezemice 

Bydlení v RD 
městské 

Územní 
studie 

9,9928 44 RD  

Z19 Počaply     zrušeno 
Z20 Počaply Bydlení v RD 

městské 
Územní 
studie 

2,9335 24 RD  

Z21 Lokalita byla v průběhu prací zrušena 
Z22 Počaply Bydlení v RD 

městské 
 0,2162 2 RD  

Z23 Zrušeno      
Z24 Sezemice Dopravní 

infrastruktura silniční 
 3,4256   

Z25 Počaply, 
Sezemice 

Občanské vybavení 
tělovýchova a sport 

Územní 
studie 

2,0882   

Z26 Sezemice Bydlení v RD 
městské 

 3,9137 32 RD  

Z27 Kladina,  Bydlení v RD 
venkovské 

Územní 
studie 

1,9708 16 RD  

Z28 Kladina     zrušeno 
Z29 Kladina Bydlení v RD 

venkovské 
 0,4448 2 RD  

Z30 Velké 
Koloděje 

Bydlení v RD 
venkovské 

 1,8387 12 RD  

Z31 Velké 
Koloděje 

Bydlení v RD 
venkovské 

 0,3311 2 RD  

Z32 Velké 
Koloděje 

Bydlení v RD 
venkovské 

 0,7235 5 RD  

Z33 Velké 
Koloděje 

Výroba a skladování 
zemědělská výroba 

 0,1569   

Z34 Velké 
Koloděje 

Bydlení v RD 
venkovské 

 0,2930 2 RD  

Z35 Velké 
Koloděje 

Bydlení v RD 
venkovské 

Územní 
studie 

2,5484 19 RD  
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Plocha 
číslo 

Katastrální 
území 

Plocha 
způsob využití 

Podmínky 
realizace 

Výměra 
ha 

Předpokládaná 
kapacita 

Poznámka 

Z 36 Velké 
Koloděje 

Bydlení v RD 
venkovské 

 0,1906 2 RD  

Z 37 Velké 
Koloděje 

Bydlení v RD 
 
venkovské 

 0,4926 3 RD  

Z 38 Velké 
Koloděje 

Smíšené plochy 
obytné venkovské 

 0,3160   

Z 39 Veská, 
Velké 
Koloděje 

Bydlení v RD 
Venkovské, městské 

 2,1637 
 

13 RD  

Z 40 Veská Bydlení v RD 
městské 

Územní 
studie 

2,8539 24 RD  

Z 41 Veská Občanské vybavení 
veřejná infrastruktura 

 2,6140   

Z 42 Veská Smíšené plochy 
obytné venkovské 

 2,0971   

Z 43 Veská Bydlení v RD 
městské 

 0,2953 2RD  

Z 44 Veská Bydlení v RD 
městské 

 0,1682 1RD  

Z 45 Veská Bydlení v RD 
městské 

 1,5120 10 RD  

Z 46 Veská Bydlení v RD 
městské 

Územní 
studie 

8,4252 60 RD  

Z 47 Veská Bydlení v RD 
městské 

Územní 
studie 

2,1532 14 RD  

Z 48 Veská Plocha specifická X  6,6840 Fotovoltaická 
elektrárna 

 

Z 49 Veská Bydlení v RD 
městské 

 1,5082 6 RD  

Z 50 Veská Bydlení v RD 
venkovské 

 0,7966 5 RD  

Z 51 Veská Bydlení v RD 
městské 
 

 0,3841 2 RD  

Z 52 Lukovna Bydlení v RD 
venkovské 

Územní 
studie 

2,4253 24 RD  

Z 53a Dražkov Bydlení v RD 
venkovské 

 0,1913 1 RD  

Z 53b Dražkov Bydlení v RD 
venkovské 

 0,2292 2 RD  

Z 54 Dražkov Bydlení v RD 
venkovské 

 1,8200 14 RD  

Z 55 Dražkov zrušeno     
Z 56 Dražkov Plochy specifické  10,1587  fotovoltaik

a 
Z 57 Sezemice Bydlení v RD 

městské 
Územní 
studie 

10,9162 87 RD  

Z 58 Sezemice Rekreace zahrádkové 
osady 

 1,2108 0 RD  

Z 59 Sezemice Rekreace, zahrádkové 
osady 

 4,3383   
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Plocha 
číslo 

Katastrální 
území 

Plocha 
způsob využití 

Podmínky 
realizace 

Výměra 
ha 

Předpokládaná 
kapacita 

Poznámka 

Z 60 Sezemice     zrušeno 
 

 
Na řešeném území jsou vymezena tato přestavbová území.  

 
 

 

C3 SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ 
  
Základní kostrou sídelní zeleně jsou plochy navazující na biokoridor podél řeky 
Loučné. Plochy jsou navrženy k využití pro sport a rekreaci se zdůrazněním 
přírodního charakteru území a návaznosti pěších tras na doprovodnou zeleň vodního 
toku.  
Mezi Sezemicemi a částí Počaply je vedena doprovodná zeleň ležící 
v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu.  
Zeleň, tvořící barieru mezi funkcemi bez další společenské funkce, je vymezena jako 
plocha ZS – zeleň soukromá a vyhrazená. Bude sloužit jako soukromá zahrada bez 

Plocha 
číslo 

Katastrální 
území 

Plocha 
způsob využití 

Podmínky 
realizace 

Výměra 
ha 

Předpokládaná 
kapacita 

Poznámka 

P1 Sezemice Bydlení v RD 
městské 

 0,4283 4 RD  

P2 Sezemice Bydlení v RD 
městské 

 0,3943 3 RD  

P3 Sezemice Bydlení v RD 
městské 

Územní 
studie 

4,1996 32 RD  

P4 Sezemice Bydlení v RD 
městské 

 0,1729 1 RD  

P5 Počaply Bydlení v RD 
městské 

 0,1482 1 RD  

P6 Počaply,  Bydlení v RD 
městské 

 0,6311 5 RD  

P7 Velké 
Koloděje 

Bydlení v RD 
venkovské 

 0,8194 8 RD  

P8 Kladina Výroba a skladování 
Specifické využití 

 2,0438   

P9 Sezemice Bydlení v RD 
městské 

 0,8197 6 RD  

P10 Dražkov Výroba a skladování 
drobná a řemeslná 

 0,1604   

P11 Lukovna     zrušeno 
P12 Počaply Bydlení v RD 

městské 
 0,1833 2 RD  

P13 Zrušeno     zrušeno 
P14 Sezemice Bydlení v RD 

městské 
 0,4920 4 RD  

P15 Počaply Bydlení v RD 
městské 

 0,5702 3 RD  

P16 Sezemice Bydlení v RD 
městské 

 0,1697 1 RD  
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možnosti výstavby obytných staveb. Zeleň zahrnutá do zastavitelného území, 
sloužící jako pohledová a hluková bariera, je vymezena jako plocha ZO – zeleň 
ochranná a izolační. Zeleň tvořící přechod mezi zástavbou a volnou krajinou je 
vymezena jako NSp – plocha smíšena nezastavěného území přírodní.  
Jako součást koncepce jetnotlivých zastavitelných území musí být součástí 
jednotlivých územních studií i ostatních rozvojových ploch, umístění ucelených ploch 
zeleně v rozsahu 1000m2 na každé 2 ha zastavitelného území.   

 
 

 
 

D.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
  

Silniční síť 
 

Silnice I/36 bude přeložena do polohy jižního obchvatu města ( označení D1). 
Napojovací bod pro město Sezemice je z jižní strany na křižovatce se silnicí III/2983 
na Černou za Bory. Na západní straně bude provedena spojka přeložky silnice I/36 a 
stávající trasy I/36 ( označení D2) jako součást realizace obchvatu silnice II/298. 
Spojka bude napojena mimoúrovňovým křížením na silnici I/36 u místní části Kladina.  

Silnice II/298 bude na severním okraji města přeložena do trasy 
severovýchodního obchvatu (označení D3) a napojena na stávající silnici I/36. 
Komunikace bude řešena jako tranzitní bez napojení dalších komunikací.  

 
Dopravní napojení nových lokalit  na severním a severozápadním okraji města 

a vyřešení dopravních závad v centru je řešeno návrhem okružní komunikace po 
obvodu zástavby, sloužící jako sběrná. Komunikace bude sloužit pro vstup do 
zastavitelných území. V územní studii jednotlivých zastavitelných území bude 
posouzeno, zda bude sloužit  i pro přímé sjezdy na jednotlivé pozemky.  

Okružní komunikace je navržena jako přeložka silnice III. třídy. Vymístěna 
bude průjezdná doprava  z centra města. Jako přeložka silnice III. třídy III/322 42 je 
navržena i komunikace mezi obytnou plochou Z57 a výrobou Z 16. Silnice Kladina- 
Sezemice III/322 51 je navržena k napojení na navrženou křižovatku I/36 a II/298. 
Ostatní stávající silnice III. třídy v centru města budou převedeny do kategorie místní 
komunikace.  

Při návrhu dopravního řešení jednotlivých lokalit bude postupováno tak, aby 
byl minimalizován počet sjezdů ze silnic. Stavby v ochranném pásmu silnice 
podléhají schválení jejího správce.  

 
Výrobní plocha navazující na Husovo náměstí bude napojena z navržené 

místní komunikace podél areálu. Na pozemku závodu bude řešeno parkování pro 
jeho potřebu.  

Plocha Z 48 bude mít zajištěnou dopravní přístupnost ze severní strany            
od původní zástavby části Veská. 

 

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ 
PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ 
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Doprava v klidu 

 Doprava v klidu v centru bude řešena po vymístění prújezdné dopravy 
z centra parkovacími plochami přímo u cílů dopravy.  

Při řešení parteru Husova náměstí bude řešena organizace parkovacích stání. 
Pro potřeby navrženého zastavitelného území Z 25 a přilehlých ploch pro rekreaci je 
navržena plocha dopravy Z 24 pro umístění dopravy v klidu.  

 
Cyklistická doprava 
Regionální rekreační cyklistická trasa od Spojila, přes Veskou, Velké Koloděje 

a Sezemice je vedena po málo frekventovaných komunikacích a není zde navržena 
vymezená cyklistická stezka. Větší význam má z hlediska dopravního cyklistické 
napojení na Pardubice a propojení místních částí s centrálními Sezemicemi.  

Vymezené cyklistické stezky jsou navrženy směrem na Černou za Bory, 
směrem na Dražkov, prodloužení stávající cyklistické stezky od Pardubic směrem na 
Býšť a Choteč a v rozšíření stávajícího tělesa komunikace směrem na Kunětice. 
V centru Sezemic bude upravena stezka po vybudování rekreačního centra Z25 
podél stávající silnice I/36 – budoucí místní komunikace k rozcestí na okraj ulice 
Pardubická. Dojde tak k propojení stezek. Stezka pokračuje podél navržené okružní 
komunikace tak, aby byly provázány všechny hlavní směry včetně směru na Býšť.  

Stezky budou umístěny podél komunikace v ploše komunikace nebo 
sousedních funkčích plochách. Cyklistické stezky jsou přípustné ve všech funkčních 
plochách a nejsou plošně vymezeny. Jejich trasa musí být respektována při 
povolování staveb a při zpracování územních studií.  

 

D.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
 
Strategie rozvoje 
Řešení jednotlivých složek technické infrastruktury v územním plánu je 

navrženo jako závazné v koncepci a orientační v konkrétním uspořádání.  Zakreslení 
sítí je schematické vzhledem k měřítku a čitelnosti výkresů. Trasy sítí budou 
upřesněny v projektové dokumentaci.  

Při vstupu do území a zejména při zpracování územní studie jednotlivých 
zastavitelných území musí být zajištěna návaznost sítí technické infrastruktury pro 
potřeby celého území.  Trasy a kapacity jednotlivých sítí musí být připraveny 
s napojovacími body pro závislé území.  

Sítě budou umisťování přednostně na veřejně přístupných pozemcích. Sítě 
včetně kanalizačních stok umisťovat, pokud to technické podmínky dovolí,  mimo 
těleso silnic I-III tříd.  

 
Kanalizace 
Koncepce rozvoje kanalizační sítě je zakreslena na výkrese č. B3a.  
Pro stávající zástavbu bude zachována koncepce jednotné kanalizace 

s postupným odstraňováním kapacitních závad.  
Na jednotnou kanalizační síť mohou být napojeny lokality Z1, Z6, Z11, Z12, 

Z13, Z14 a Z26. Ostatní zastavitelná území budou řešena přednostně s oddílnou 
kanalizací.  

Jednotlivé místní části budou řešeny se splaškovou kanalizací gravitační a 
centrální čerpací stanicí s výtlakem do jednotné kanalizační sítě. Místní část 
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Počapelské chalupy bude řešena tlakovou kanalizací s individuálními čerpacími 
stanicemi u jednotlivých nemovitostí.  

 V místní části Velké Koloděje je navrženo řešení s čerpací stanicí s výtlakem 
do Kladiny. Řešení lze nahradit samostatnou čistírnou odpadních vod.   

Při návrhu zástavby bude maximálně využívána možnost vsakování dešťové 
vody, pokud to technické podmínky umožní.  

Splaškové vody budou nadále čerpány do kanalizačního systému města 
Pardubice.  Při provedení postupných dílčích úprav čerpací stanice se předpokládá, 
že kapacita systému bude vyhovovat pro cca 7000 obyvatel. V případě dalšího 
nárůstu bude řešeno posílení výtlačného potrubí.  

   
Vodovod 
Koncepce rozvoje vodovodní sítě je zakreslena na výkrese č. B3a. Vodovodní 

síť i zdroj pitné vody jsou dostatečné pro plánovaný rozvoj území.  
Při návrhu jednotlivých lokalit bude zajištěno zokruhování vodovodní sítě. 

Vodovod bude sloužit jako zdroj požární vody.  
Pro lokalitu Z 48 je určen jako zdroj vody pro hašení veřejný vodovod, na 

kterém bude vysazen potřebný počet vnějších požárních hydrantů. 
 
Elektrorozvody 
Vrchní vedení VN elektro a stávající trafostanice jsou zakresleny na výkrese 

B3b. Zásobování elektrickou energií je dostatečně kapacitní i pro plánovaný rozvoj. 
Návrh nových trafostanic v rozvojových lokalitách je orientační a bude upřesněn 
podle skutečných požadavků na elektrický příkon.  

Rozvody VN v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny kabelovým 
rozvodem a přednostně kompaktními trafostanicemi.  

Pro realizaci vodní plochy u lokality Z 25 je navržena přeložka vrchního vedení 
VN.  

Pro umístění plochy fotovoltaické elektrárny je navržena přeložka vrchniho 
vedení VN 35 kV, které prochází přes řešené území. Vrchní vedení bude nahrazeno 
kabelovým vedením s orientačním zákresem na výkresu č. B3b změny č. 1. 

 
Plynovody 
Stávající trasy VTL plynovodu s ochrannými a bezpečnostními pásmy jsou 

zakresleny na výkrese B3b.  Zakreslen je ideový návrh trasy VVTL plynovodu jako 
příložky ke stávajícímu VTL plynovodu. Vymezeno je budoucí bezpečnostní pásmo, 
ve kterém nejsou navrženy stavby s pobytovými prostorami. Vyznačen je koridor pro 
stavbu plynovodu.  

Město je zásobováno plynem ze stávající regulační stanice, umístěné na 
západním okraji města na rozvojové ploše Z8. Při vyčerpání stávají kapacity 
regulační stanice bude nová realizována na ploše vymezené územním plánem jako 
plocha TI – plocha technické infrastruktury – inženýrské sítě na okraji zastavitelného 
území Z8.  

 
Horkovod 
V návrhu územního plánu je uvažováno s umístěním bioplynové stanice 

v ploše výroby u rybníka Labská. Odpadní teplo bude horkovodním potrubím vedeno 
po okraji navržené zástavby k základní škole, kde bude sloužit pro její vytápění.  
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D.3 UKLÁDÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ 
 Ukládání a zneškodňování odpadů se řídí plánem odpadového hospodářství 
města Sezemice.  

Součástí řešení likvidace organických složek komunálního odpadu se má stát 
bioplynová stanice, uvažovaná u rybníka Labská.  

Umístění sběrného dvoru se navrhuje v prostoru výroby specifické VX u 
rybníka Labská.  

 
 

 

E.1 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ 
VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO 
ZMĚNU V JEJICH VYUŽITÍ 

 
 Neurbanizované území obce je rozděleno na následující krajinné funkční 
plochy, pro které jsou stanoveny regulativy pro využití území: 
• Plochy zemědělské (NZ) – plochy s přírodními a terénními podmínkami pro 

převažující funkci zemědělskou, které nejsou limitovány jinými funkcemi. V území 
vyplňují tyto plochy převážnou severní a východní část území;  

• Plochy lesní (N) – plochy s přírodními a terénními podmínkami pro převažující 
funkci lesní produkce, které nejsou limitovány jinými funkcemi. Jako takové jsou 
v území tvořeny uceleným lesním komplexem Bělobranská dubina 
vč.navazujících ploch navržených k zalesnění a dále menšími lesy roztroušenými 
v zemědělské části krajiny;  

• Plochy přírodní (NP) – tvořené stávající i navrhovanou ekologickou kostrou 
území, zde představovanou prvky systému ekologické stability krajiny 
nadregionálního, regionálního a lokálního charakteru. Jedná se o plochy, kde je 
jednoznačně nad všechny ostatní zájmy postaven zájem ochrany přírody a 
krajiny; 

• Plochy smíšené nezastavěného území (NS) - plochy s polyfunkčním využitím 
území, kde žádná funkce není výrazně dominantní, přírodní ekosystémy jsou v 
rovnocenném postavení s hospodářským využíváním. V územním plánu tyto 
plochy zahrnují zejména plochy niv vodních toků v návaznosti na prvky systému 
ekologické stability krajiny a dále  svahové polohy s pestřejší mozaikou kultur 
severně silnice na Holice.  V řešeném území jsou ve smíšených plochách 
zastoupeny následující funkce: 

p – funkce přírodní – ochrana prvků krajiny doplňující chráněná území 
podle zákona o ochraně přírody a krajiny a prvky vymezeného územního 
systému ekologické stability a dalších ekologicky cenných území, nutnost 
posílení krajinotvorné funkce;   

E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ 
PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH 
VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, 
PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, 
OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ 
NEROSTŮ 
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z – zemědělská – nezbytně nutná opatření a výstavba pro zemědělskou 
produkci; 
l – lesní -  nezbytně nutná opatření a výstavba pro lesní produkci; 

 

• Plochy vodní a vodohospodářské (W) v  řešeném území jsou zastoupeny 
vodními toky Labe a Loučná, jejich přítoky Bohumilečský a Brodecký potok, Zadní 
Lodrantka, Sezemický náhon a Zminka, dalšími  bezejmennými vodotečemi a 
stávajícími a navrženými vodními plochami – rybníky Labská a navrhovanou 
vodní plochou veslařského kanálu  

• U významného vodního toku Labe má právo jeho správce užívat pozemky 
sousedící s korytem toku v šířce 10m a u řeky Loučné do šířky 8m 

 
Další navrhovaná opatření: 

• zalesnění ploch v prostoru mezi navrhovaným obchvatem a Bělobranskou 
dubinou 

• doplnění mimolesní zeleně (interakční prvky) v podobě liniové zeleně podél 
polních cest a vodotečí či remízků, ozelenění dřevinami přirozeného 
charakteru; 

• obnova tradice solitérních stromů v krajině jako orientačních bodů, zviditelnění 
hranic pozemků, k drobným sakrálním objektům apod. s využitím 
dlouhověkých dřevin (lípa, dub, javor, třešeň ptačí) , ochrana stávajících 
solitérních dřevin v krajině;  

• doplnění izolační zeleně  k obchvatu města, stávajícím i navrhovaným 
areálům zemědělské a průmyslové výroby situovaným na okraji zastavěného 
území města a obcí;  

 
Ve změně č. 1 je navrženo nové funkční využití pro zastavitelné území Z 48. 
Umístění fotovoltaické elektárny bylo posouzeno v rámci změny územního plánu 
z hlediska vlivu na krajinný ráz. Vliv na krajinný ráz byl vyhodnocen jako minimální a 
dočasný.  
 

E.2 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
 

Územní plán vymezil s upřesněním skladebné prvky ÚSES nadregionálního, 
regionálního a lokálního významu – plochy biocenter a trasy biokoridorů, které budou 
respektovány. V řešeném území se jedná o následující prvky: 

Prvky nadregionálního charakteru: nadregionální biokoridory K 73 Bohdaneč 
– Vysoké Chvojno (trasa lesní  a vodní  podél Labe), K 74 (typ mezofilní hájový) 
upřesněný v rámci V. změn ÚPSÚ Sezemice a ochranná pásma NRBK;   

Prvky regionálního charakteru: RBK 1281 Loučná a  RBC 967 Halda; 
Prvky lokálního charakteru: biocentra LBC 2, 3, 6, 9, 11, 12 na trasách 

nadregionálních biokoridorů LBC 7301, 7302, 73 3, 7304, 7305, 7401, 7402, 7403, 
7404, 7405, 7406, na trasách regionálních biokoridorů LBC 128101, 128103, 
128104, 128105, 128106, 128107, biokoridory 1, 4, 5, 7, 8, 10, 13; 

Budou respektovány interakční prvky v podobě liniových prvků v území 
(polní cesty, drobné vodoteče, meze a pod). 

Prvky ÚSES byly vymezeny jako Plochy přírodní - NP . 
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E.3 PROSTUPNOST KRAJINY 
  

Prostupnost krajiny je zajištěna v ose východ západ a sever jih. 
Podél řeky Loučné bude zachován pruh zeleně s možností umístěním 

pěších tras. Podél trasy VTL plynovodu bude zachován volný prostor zeleně v šířce 
240m. Zajistit je nutné jeho prostupnost pro pěší.  

Barieru směrem jižním tvoří obchvat silnice I/36. Průchod pro pěší a cyklisty 
je nutné zajistit v rámci mimoúrovňového křížení silnice III/2983 a pod mostem přes 
řeku Loučnou.  

Při přípravě obchvatu silnice I/36 je žádoucí zajistit průchodnost krajiny 
severním směrem od části Kladina.  

 

E.4 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 
 
Ke zlepšení poměrů v této oblasti přispěje navržená vodní plocha, dalším 

navrhovaným opatřením je zatravnění v nivách vodotečí jako ochrana proti splachům 
půdy, k revitalizaci jsou určeny všechny upravené úseky vodotečí, které jsou  
součástí  biokoridorů. 

 

E.5 OCHRANA PŘED POVODNĚMI 
 
Ochranné hrázky jsou v územním plánu k ochraně před záplavou u 

stávajících ploch navrženy v částech Dražkov, Lukovna.  
Rozvojové plochy jsou navrženy v záplavovém území v rozvojových 

plochách Z15, Z26 a P9. Tyto plochy leží mimo aktivní inundaci a jsou chráněny 
navrženým ochranným valem navazujícím na těleso plánované komunikace I/36.  

Rozvojové území Z1 je navrženo v ploše výpočtově ohrožené záplavou. 
Plocha je ochráněna navýšením celého území násypem.  

Rozvojová plocha Z14 v centru Sezemic včetně navazující stávající plochy 
sportovišť leží v ploše nízké záplavy. Výstavba v této lokalitě musí být chráněna před 
negativními učinky záplavy výškovým a konstrukčním uspořádáním.  V celé ploše 
bude zachován přírodní charakter.  

Navržená rekreační plocha Z25 je řešena jako přírodní plocha s technickým 
zázemím na jejím okraji. Plochu technického zázemí bude nutno ochránit 
individuálně.  

Navržená lokalita Z 35 ve Velkých Kolodějích může být v extrémních 
případech ohrožena záplavovou vlnou. K omezení škod je navržena ochranná 
hrázka a minimální šířka nezastavěné zeleně k volnému průtoku záplavové vlny.   

 

E.6 PODMÍNKY PRO REKREAČNÍ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY 
 

Rekreační využití krajiny je v územním plánu navrhováno jako krátkodobé 
zejména pro trvale bydlící obyvatele. 
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Rekreační objekty individálního charakteru nebudou nově zakládány. 
Stávající, zejména umístěné v plochách přírodních, jsou omezeny v rozvoji. Povolena 
je pouze údržba a úpravy vedoucí k odstranění ekologických závad v užívání. 
Vyloučeno je rozšíření nebo zásadní modernizace objektů.  

K individuální rekreaci je navržena plocha na severním okraji zastavitelného 
území Z 59, určena pro umístění zahrádkářkých ploch.  

Pro krátkodobou rekreaci jsou určeny návrhové plochy Z25 a Z 14. V ploše 
Z 25 se předpokládá přírodní charakter rekreace. Výstavba mimo zastavitelné území 
je omezena na nezbytné objekty hygienického příslušenství. V ploše Z 14 je využití 
navrženo zejména ke sportovnímu vyžití.  Doprovodné objekty společenského nebo 
komerčního charakteru jsou přípustné za předpokladu ochrany před záplavou.  

 

E.7 VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 
 

Vymezeno je v návrhu územního plánu ložisko cihlářské suroviny  B3 
221800 Časy se stanoveným chráněným ložiskovým územím 22180000 Časy.  

 
  

 
 

F.1 PŘEHLED TYPŮ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ  A JEJICH OZNAČENÍ NA VÝKRESE 

 
Plochy: 
 
Bydlení v bytových domech BH 
Bydlení v rodinných domech – městské, příměstské BI 
Bydlení v rodinných domech – venkovské BV 
 
Smíšené obytné -městské SM 
Smíšené obytné-venkovské SV 
 
Občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV 
Občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední OM 
Občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS 
Občanského vybavení – hřbitovy OH 
 
Rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI 
Rekreace na plochách přírodního charakteru RN 
Rekreace – zahrádkářské osady RZ 
Rekreace se specifickým využitím RX 

 
Technické infrastruktury – inženýrské sítě TI 
Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba VD 

F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
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Výroba a skladování – lehký průmysl VL 
Výroba a skladování - zemědělská výroba VZ 
Výroba a skladování -  se specifickým využitím VX 
 
Zeleň ochranná a izolační ZO 
Zeleň soukromá a vyhrazená ZS 
 
Dopravní infrastruktury silniční DS 
Veřejná prostranství PV 
 
Vodní a vodohospodářské W 
Lesní  NL 
Zemědělské NZ 
Přírodní NP 
Smíšené nezastavěného území NS 
 
Plochy specifické X 
 
 

F.2 PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ 

 
V urbanizovaném území lze umisťovat stavby nebo provádět jejich změny a 

změny jejich využití, pokud je jejich funkce v souladu s podmínkami využití ploch.  

Území řešené územním plánem je rozděleno do funkčních ploch, pro něž je 
stanoveno hlavní využití, přípustné využití a nepřípustné využití.  

Stavby a činnosti, které jsou v souladu s hlavním využitím a jsou definovány 
jako přípustné využití, lze v území umisťovat, pokud jsou v souladu s obecně 
závaznými předpisy a právními rozhodnutími.  

Stavby a činnosti, které jsou definovány jako nepřípustné využití, nelze 
v území umisťovat 

Stavby a činnosti, které nejsou uvedeny jako přípustné nebo nepřípustné lze 
v území umístit, pokud jejich funkce není v rozporu s funkcí hlavní, jejich vliv 
v území nemůže funkci hlavní poškodit a umisťovaná funkce nebude v území 
převažující.  

U stávajících staveb, jejichž funkce není v souladu s plánem funkčního využití 
plochy ve které leží, mohou být prováděny pouze udržovací práce. Jakékoli stavební 
úpravy či stavební změny stávající stavby spočívající zejména v nástavbě, přístavbě, 
mohou být prováděny pouze tehdy, pokud se v konkrétním případě neomezí funkční 
využití navazujících území, nedojde k zásadnímu navýšení objemu a kapacity stavby a 
její funkce, a pokud  nevyžaduje nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu. 
V opačném případě jde o stavbu nepřípustnou. 

Při umisťování staveb musí být zajištěna využitelnost navazujících území, 
jejich možnosti napojení dopravní a technické infrastruktury a efektivita 
urbanistického řešení.  K tomu slouží územní studie. Pokud není pro území 
požadována, posuzuje koncepci využití území a potřeby zajištění přístupnosti a 
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návaznosti technické infrastruktury stavební úřad po projednání s pořizovatelem 
územního plánu. Stavební úřad může požadovat zachování nezbytných prostorových 
rezerv pro tyto potřeby a umístění ucelených ploch zeleně v rozsahu 1000m2 na každé 
2 ha zastavitelného území. Pokud je v území stanovena uliční a stavební čára, nebo ji 
stanoví územní studie, případně stavební úřad, je povinností stavebníka při návrhu 
umístění staveb tuto stavební a uliční čáru respektovat.  

Pro umisťování staveb v ochranném pásmu lesa platí tyto podmínky, pokud 
z projednání konkrétní stavby nevyplynou jiné požadavky: 

Zastavitelné území je vymezeno minimálně 5 m od hranice lesa. 
V prostoru do vzdálenosti 25m od hranice lesa lze umisťovat pouze oplocení a 

technickou infrastrukturu. 
Stavby nadzemní lze realizovat v minimální vzdálenosti 25 m od hranice lesa. 
 
V plochách vyznačených v hlavním výkrese jako podmíněné realizací 

obchvatu silnice I/36 a II/298 je funkce „bydlení v rodinných domech - městské a 
příměstské“  a funkce  „plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní 
zařízení“ do doby realizace příslušného obchvatu podmíněně přípustná z hlediska 
ochrany před hlukem. Jedná se o lokality Z9, Z10, Z11, Z18, Z25, Z26, Z57, P14. Při 
přípravě staveb musí být prokázáno dodržení hygienických limitů ze silniční sítě. 
Plochy s obytnou výstavbou, přiléhající ke komunikaci, která je zdrojem hluku, budou 
při přípravě stavby posuzovány s hlediska dodržení hygienických limitů hluku ze 
silniční sítě.  

 
V ploše vymezené na koordinačním výkrese územního plánu hranicí objektu 

důležitého pro obranu státu, je výstavba podmíněna vydáním závazného stanoviska 
VUSS.  

Celé území je dotčeno ochranným pásmem letištního radiolokačního 
prostředku letiště Pardubice. Vyjmenovaná stavební činnost vyžaduje závazné 
stanovisko VUSS Pardubice.  

 Veškeré stavby budou předkládány k projednání k posouzení a odsouhlasení 
z hlediska ochrany radioreléových tras.  

 

Definice pojmů 

 

Hlavní využití – definuje základní využití, pro které je území určeno. Stavby 
odpovídající charakteristice tohoto využití musí v území převládat. 

Přípustné využití – definuje konkrétní funkce, které jsou v území přípustné a 
jsou v souladu s hlavním využitím. 

Nepřípustné využití – definuje funkce, které v území nelze umístit. 

Nerušící výrobní činnost – výrobní činnost, jejíž negativní vliv na okolí 
nepřekročí vlastnické hranice stavebníka.  

Výroba drobná a řemeslná – výrobní činnost a služby, jejíchž negativní vliv 
na okolí nepřekročí vlastnické hranice stavebníka, je charakteru malovýroby, obvykle 
živnostenského podnikání obyvatele obce, s malým počtem zaměstnanců. 

Pohotovostní ubytování – plochy pro ubytování, které slouží pouze 
příležitostně.  
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SMÍŠENÉ OBYTNÉ MĚSTSKÉ        SM 

Hlavní využití Občanská vybavenost a bydlení 

Přípustné využití o občanské vybavení veřejné infrastruktury –     
pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, 
zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, 
ochranu obyvatelstva 

o občanské vybavení komerční – pro 
administrativu, obchodní prodej, ubytování, 
stravování, služby 

o drobná a řemeslná výroba 
o bytové domy 
o vedení nezbytných komunikací včetně 

odstavných stání, vedení cyklistických stezek  
o stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, 

rozvod elektro, telekomunikací, kanalizace) vč. 
nezbytných technických zařízení, 
trigonometrická síť a podobně 

o vodohospodářské stavby  
o vodní plochy po provedení biologického 

hodnocení lokality  
o oplocení do výšky 1700mm  
o fotovoltaické elektrárny jsou přípustné, pokud 

jsou umístěny na střešní konstrukci staveb  
o plochy zeleně  
 
 

Nepřípustné využití o výroba a skladování průmyslu těžkého a lehkého 
o zemědělská výroba 
o rodinné domy samostatně stojící pokud nejde      

o nahrazení stávajícícho rodinného domu  
o objekty rekreace 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

o maximální výška 3 nadzemní podlaží s  podkrovím. 
Při prokázání kvality řešení v územní studii, 
schválené zastupitelstvem města, lze individuálně 
umístit i stavby vyšší, maximálně však 5 
nadzemních podlaží 
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BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH – MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ    BI 

Hlavní využití Bydlení v rodinných domech 

Přípustné využití o rodinné domy 
o bytové domy, pokud budou vymezeny v územní 

studii jako ucelené řešení, které funkcí a 
měřítkem nebude poškozovat hlavní využití 

o občanské vybavení veřejné infrastruktury – 
místního výnamu sloužící zejména pro obsluhu 
území 

o občanské vybavení komerční – obchodní prodej, 
služby nevýrobního charakteru – místního 
významu sloužící zejména pro obsluhu území 

o vedení nezbytných komunikací včetně 
odstavných stání, vedení cyklistických stezek  

o stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, 
rozvod elektro, telekomunikací, kanalizace) vč. 
nezbytných technických zařízení, 
trigonometrická síť a podobně 

o vodohospodářské stavby  
o vodní plochy po provedení biologického 

hodnocení lokality  
o oplocení do výšky 1700mm  
o fotovoltaické elektrárny jsou přípustné, pokud 

jsou umístěny na střešní konstrukci staveb  
o plochy zeleně  
 
 

Nepřípustné využití o výroba a skladování průmyslu těžkého a lehkého 
o zemědělská výroba 
o rekreace 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

o maximální výška 2 nadzemní podlaží s podkrovím, 
Při prokázání kvality řešení v územní studii, 
schválené zastupitelstvem města, lze umístit i 
stavby vyšší, maximálně však 4 nadzemní podlaží 
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BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ    BV 

Hlavní využití Bydlení v rodinných domech s chovatelským a 
pěstitelkým zázemím pro samozásobení 

Přípustné využití o rodinné domy s chovatelským a pěstitelkým 
zázemím pro samozásobení 

o občanské vybavení veřejné infrastruktury – 
místního výnamu sloužící zejména pro obsluhu 
území 

o občanské vybavení komerční –obchodní prodej, 
služby nevýrobního charakteru – místního 
významu sloužící zejména pro obsluhu území 

o vedení nezbytných komunikací včetně 
odstavných stání, vedení cyklistických stezek  

o stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, 
rozvod elektro, telekomunikací, kanalizace) vč. 
nezbytných technických zařízení, 
trigonometrická síť a podobně 

o vodohospodářské stavby  
o vodní plochy po provedení biologického 

hodnocení lokality  
o oplocení do výšky 1700mm  
o fotovoltaické elektrárny jsou přípustné, pokud 

jsou umístěny na střešní konstrukci staveb  
o plochy zeleně  
 

Nepřípustné využití o výroba a skladování průmyslu těžkého a lehkého 
o zemědělská výroba 
o objekty individuální rekreace 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

o maximální výška 2 nadzemní podlaží s nízkým 
krovem nebo 1 nadzemní podlaží s obytným 
podkrovím 
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SMÍŠENÉ OBYTNÉ – VENKOVSKÉ    SV 

Hlavní využití Bydlení v rodinných domech spojené s nerušící 
výrobní činnosti 
 

Přípustné využití o rodinné domy s chovatelským a pěstitelským 
zázemím pro samozásobení 

o občanské vybavení veřejné infrastruktury – 
místního výnamu sloužící pro obsluhu území 

o občanské vybavení komerční – obchodní prodej, 
služby  

o výroba drobná a řemeslná 
o vedení nezbytných komunikací včetně 

odstavných stání, vedení cyklistických stezek  
o stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, 

rozvod elektro, telekomunikací, kanalizace) vč. 
nezbytných technických zařízení, 
trigonometrická síť a podobně 

o vodohospodářské stavby  
o vodní plochy po provedení biologického 

hodnocení lokality  
o oplocení do výšky 1700mm  
o fotovoltaické elektrárny jsou přípustné, pokud 

jsou umístěny na střešní konstrukci staveb  
o plochy zeleně  
 

Nepřípustné využití o výroba a skladování průmyslu těžkého a lehkého 
o zemědělská výroba 
o rekreace 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

o maximální výška 2 nadzemní podlaží s nízkým 
krovem nebo 1 nadzemní podlaží s obytným 
podkrovím,  

o výrobní objekty maximální v. 9 m, měřítko a 
materiálové řešení, které nebude narušovat vnímání 
obce z krajiny a prostorové vazby uvnitř zástavby 
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OBČANSKÉ VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA    OV 

Hlavní využití Občanské vybavení veřejné infrastruktury 
 

Přípustné využití o stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální 
služby, zdravotní služby, kulturu, veřejnou 
správu, ubytování,  ochranu obyvatelstva 

o vedení nezbytných komunikací včetně 
odstavných stání, vedení cyklistických stezek  

o stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, 
rozvod elektro, telekomunikací, kanalizace) vč. 
nezbytných technických zařízení, 
trigonometrická síť a podobně 

o vodohospodářské stavby  
o vodní plochy po provedení biologického 

hodnocení lokality a za předpokladu vydání 
kladného stanoviska orgánu ochrany přírody  

o oplocení do výšky 1700mm  
o fotovoltaické elektrárny jsou přípustné, pokud 

jsou umístěny na střešní konstrukci staveb.  
o plochy zeleně  
 
 

Nepřípustné využití o bydlení kromě bytů správců 
o výroba a skladování průmyslu těžkého a lehkého 
o zemědělská výroba 
o rekreace 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

o maximální výška 3 nadzemní podlaží 
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OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ     OS 

Hlavní využití Plochy a objekty pro tělovýchovu a sport 
 

Přípustné využití o stavby pro tělovýchovu a sport (sportovní hřiště, 
sprotovní haly, koupaliště, bazény) 

o šatny, klubovny, sociální zařízení  
o občanské vybavení komerční – obchodní prodej, 

ubytování spojené s provozem sportoviště, 
stravování, služby nevýrobního charakteru – 
sloužící pro provoz nebo doplnění funkce 
sportovních zařízení 

o vedení nezbytných komunikací včetně 
odstavných stání, vedení cyklistických stezek  

o stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, 
rozvod elektro, telekomunikací, kanalizace) vč. 
nezbytných technických zařízení, 
trigonometrická síť a podobně 

o vodohospodářské stavby  
o vodní plochy po provedení biologického 

hodnocení lokality  
o oplocení do výšky 1700mm  
o fotovoltaické elektrárny jsou přípustné, pokud 

jsou umístěny na střešní konstrukci staveb.  
o plochy zeleně  
 

Nepřípustné využití o bydlení kromě bytů správců 
o výroba a skladování průmyslu těžkého a lehkého 
o zemědělská výroba 
o výroba drobná a řemeslná 
o rekreace 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

o maximální výška 12 m nad terénem, kromě 
věžových staveb spojených s funkcí sportoviště 
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OBČANSKÉ VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ    OM 

Hlavní využití Občanské vybavení komerční 
 

Přípustné využití o stavby pro administrativu, obchodní prodej, 
služby 

o stavby pro stravování 
o občanské vybavení veřejné infrastruktury –      

pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, 
zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, 
ochranu obyvatelstva 

o vedení nezbytných komunikací včetně 
odstavných stání, vedení cyklistických stezek  

o stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, 
rozvod elektro, telekomunikací, kanalizace) vč. 
nezbytných technických zařízení, 
trigonometrická síť a podobně 

o vodohospodářské stavby  
o vodní plochy po provedení biologického 

hodnocení lokality  
o oplocení do výšky 1700mm  
o fotovoltaické elektrárny jsou přípustné, pokud 

jsou umístěny na střešní konstrukci staveb.  
o plochy zeleně  
 
 

Nepřípustné využití o bydlení kromě bytů správců 
o výroba a skladování průmyslu těžkého a lehkého 
o zemědělská výroba 
o výroba drobná a řemeslná 
o rekreace 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

o maximální výška 3 nadzemní podlaží 
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OBČANSKÉ VYBAVENÍ – HŘBITOVY    OH 

Hlavní využití Plochy veřejných a vyhrazených pohřebišt 
 

Přípustné využití o stavby a zařízení související s funkcí hřbitova 
(například. oplocení, hroby, manipulační plochy) 

o obřadní síně 
o hygienické zařízení 
o stavby pro správu a údržbu hřbitovů 
o vedení nezbytných komunikací včetně 

odstavných stání 
o stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, 

rozvod elektro, telekomunikací, kanalizace) vč. 
nezbytných technických zařízení, 
trigonometrická síť a podobně 

o vodohospodářské stavby  
o vodní plochy po provedení biologického 

hodnocení lokality  
o plochy zeleně  
 

Nepřípustné využití o veškeré objekty, které nesouvisí s hlavní funkcí 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

o maximální výška 1 nadzemní podlaží 
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REKREACE NA PLOCHÁCH PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU     RN 

Hlavní využití Rekreace na plochách přírodního charakteru 
 

Přípustné využití o stavby přípustné v nezastavěném území dle 
platných právních předpisů 

o stavby pro zkvalitnění podmínek pro využití 
území pro veřejnou rekreaci – hygienická 
zařízení 

o u stávajících objektů individuální rekreace pouze 
údržba a stavební úpravy zkvalitňující hygienické 
podmínky a nakládání s odpady 

o vodní plochy 
o vedení nezbytných komunikací včetně 

odstavných stání, vedení cyklistických stezek  
o stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, 

rozvod elektro, telekomunikací, kanalizace) vč. 
nezbytných technických zařízení, 
trigonometrická síť a podobně 

o vodohospodářské stavby  
o vodní plochy po provedení biologického 

hodnocení lokality  
o plochy zeleně  
 

Nepřípustné využití o veškeré stavby, které nejsou přípustné 
v nezastavěném území dle platných právních 
předpisů  

o oplocení pozemků 
Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

o maximální výška 1 nadzemní podlaží 

 



 29 

 
 
 
 
 
 
 

 
REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI    RI 

Hlavní využití Objekty individuální rekreace 
 

Přípustné využití o rekreační chaty 
o vedení nezbytných komunikací včetně 

odstavných stání, vedení cyklistických stezek  
o stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, 

rozvod elektro, telekomunikací, kanalizace) vč. 
nezbytných technických zařízení, 
trigonometrická síť a podobně 

o vodohospodářské stavby  
o vodní plochy po provedení biologického 

hodnocení lokality  
o oplocení do výšky 1700mm  
o fotovoltaické elektrárny jsou přípustné, pokud 

jsou umístěny na střešní konstrukci staveb  
o plochy zeleně  
 
 

Nepřípustné využití o bydlení   
o výroba a skladování  
o zemědělská výroba 
o občanská vybavenost 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

o maximální výška 1 nadzemní podlaží  
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REKREACE – ZAHRÁDKOVÉ OSADY    RZ 

Hlavní využití Plochy zahrádkových osad 
 

Přípustné využití o zahrádkářské chatky plocha do 25m2 
o skleníky, altány, pergoly, zahradní krby, 

pařeniště 
o vedení nezbytných komunikací včetně 

odstavných stání, vedení cyklistických stezek  
o stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, 

rozvod elektro, telekomunikací, kanalizace) vč. 
nezbytných technických zařízení, 
trigonometrická síť a podobně 

o vodohospodářské stavby  
o vodní plochy po provedení biologického 

hodnocení lokality  
o oplocení do výšky 1700mm  
o fotovoltaické elektrárny jsou přípustné, pokud 

jsou umístěny na střešní konstrukci staveb  
o plochy zeleně  
 

Nepřípustné využití o bydlení   
o výroba a skladování  
o zemědělská výroba 
o občanská vybavenost 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

o maximální výška 1 nadzemní podlaží  
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REKREACE SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM     RX 

Hlavní využití Komerční zařízení pro sport 
 

Přípustné využití o objekty pro realaxaci a sport pro komerční 
využití – sportovní hřiště 

o nadzemní stavby nejméně ve vzdálenosti 25m 
od lesa 

o vedení nezbytných komunikací včetně 
odstavných stání, vedení cyklistických stezek  

o stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, 
rozvod elektro, telekomunikací, kanalizace) vč. 
nezbytných technických zařízení, 
trigonometrická síť a podobně 

o vodohospodářské stavby  
o vodní plochy po provedení biologického 

hodnocení lokality  
o oplocení do výšky 1700mm  
o fotovoltaické elektrárny jsou přípustné, pokud 

jsou umístěny na střešní konstrukci staveb  
o plochy zeleně  
 
 

Nepřípustné využití o výroba a skladování  
o zemědělská výroba 
o objekty individuální rekreace 
 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

o pouze přízemní objekty do výšky 8 m 
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ZELEŇ SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ    ZS 

Hlavní využití o plochy soukromé zeleně v sídle – zejména 
zahrad navazujících na plochy obytné 

 
Přípustné využití o hospodářské objekty spojené s využitím              

a údržbou ploch zeleně 
o vedení nezbytných komunikací včetně 

odstavných stání, vedení cyklistických stezek  
o stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, 

rozvod elektro, telekomunikací, kanalizace) vč. 
nezbytných technických zařízení, 
trigonometrická síť a podobně 

o vodohospodářské stavby  
o vodní plochy po provedení biologického 

hodnocení lokality  
o oplocení do výšky 1700mm  
o fotovoltaické elektrárny jsou přípustné, pokud 

jsou umístěny na střešní konstrukci staveb.  
o plochy zeleně  
 

Nepřípustné využití o bydlení   
o výroba a skladování  
o zemědělská výroba 
o občanská vybavenost 
o individuální rekreace 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

o pouze přízemní objekty do 25 m2 do výšky 4 m 
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ZELEŇ OCHRANNÁ  A IZOLAČNÍ    ZO 

Hlavní využití Izolační zeleň 
 

Přípustné využití o stavební objekty zvyšující izolační schopnost 
zeleně, zejména z hlediska hluku 

o vedení nezbytných komunikací včetně 
odstavných stání, vedení cyklistických stezek  

o stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, 
rozvod elektro, telekomunikací, kanalizace) vč. 
nezbytných technických zařízení, 
trigonometrická síť a podobně 

o vodohospodářské stavby  
o vodní plochy po provedení biologického 

hodnocení lokality  
o oplocení do výšky 1700mm  
o plochy zeleně  
 

Nepřípustné využití o bydlení   
o výroba a skladování  
o zemědělská výroba 
o občanská vybavenost 
o individuální rekreace 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

o pouze přízemní objekty do výšky 4 m 

 



 34 

 
 
 
 
 

 
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ     PV 

Hlavní využití Veřejná prostranství 
 

Přípustné využití o plochy veřejných prostranství 
o drobné objekty související s využitím ploch      

pro odpočivnou a reprezentativní funkci  
o městský mobiliář – lavičky, informační systémy, 

veřejná wc 
o přístřešky pro zastávky veřejné dopravy 
o vedení nezbytných komunikací včetně 

odstavných stání, vedení cyklistických stezek  
o stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, 

rozvod elektro, telekomunikací, kanalizace) vč. 
nezbytných technických zařízení, 
trigonometrická síť a podobně 

o vodohospodářské stavby  
o vodní plochy po provedení biologického 

hodnocení lokality  
o plochy zeleně  
 

 
Nepřípustné využití o bydlení   

o výroba a skladování  
o zemědělská výroba 
o občanská vybavenost 
o individuální rekreace 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

o pouze přízemní objekty do výšky 6 m 
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VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL        VL 

Hlavní využití Výroba průmyslového charakteru s negativními vlivy 
nepřesahujícími hranici areálu 

 
Přípustné využití o lehká výroba 

o skladování 
o sběrné dvory surovin a odpadků 
o výrobní i nevýrobní  služby 
o pohotovostní ubytování  
o zdravotnické a školské zařízení spojené s hlavní 

funkcí 
o vedení nezbytných komunikací včetně 

odstavných stání, vedení cyklistických stezek  
o stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, 

rozvod elektro, telekomunikací, kanalizace) vč. 
nezbytných technických zařízení, 
trigonometrická síť a podobně 

o vodohospodářské stavby  
o vodní plochy po provedení biologického 

hodnocení lokality  
o oplocení do výšky 1700mm  
o fotovoltaické elektrárny jsou přípustné, pokud 

jsou umístěny na střešní konstrukci staveb  
o plochy zeleně  
 
 

Nepřípustné využití o bydlení  kromě bytů správců 
o individuální rekreace 
o občanská vybavenost 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

o maximální výška objektů 12 m, případné nezbytné 
věžové objekty budou posuzovány individuálně 
s ohledem na krajinný ráz 
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VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA        VD 

Hlavní využití Malovýroba, řemeslná výroba a služby – negativní 
vlivy nepřesahují plochu jednotlivých činností 

 
Přípustné využití o výroba malého rozsahu  

o skladování 
o výrobní i nevýrobní  služby 
o zařízení občanské infrastruktury komerční 
o vedení nezbytných komunikací včetně 

odstavných stání, vedení cyklistických stezek  
o stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, 

rozvod elektro, telekomunikací, kanalizace) vč. 
nezbytných technických zařízení, 
trigonometrická síť a podobně 

o vodohospodářské stavby  
o vodní plochy po provedení biologického 

hodnocení lokality  
o oplocení do výšky 1700mm  
o fotovoltaické elektrárny jsou přípustné, pokud 

jsou umístěny na střešní konstrukci staveb  
o plochy zeleně  
 

Nepřípustné využití o bydlení   
o individuální rekreace 
o průmyslová a zemědělská výroba 
o občanská vybavenost 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

o maximální výška objektů 10 m 
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VÝROBA A SKLADOVÁNÍ-  ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA        VZ 

Hlavní využití Plochy a objekty pro zemědělskou výrobu rostlinnou 
i živočišnou 

 
Přípustné využití o koncentrovaná kapacita chovu hospodářských 

zvířat 
o zpracování produktů živočišné a rostlinné výroby 
o skladování zemědělských produktů 
o vedení nezbytných komunikací včetně 

odstavných stání, vedení cyklistických stezek  
o stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, 

rozvod elektro, telekomunikací, kanalizace) vč. 
nezbytných technických zařízení, 
trigonometrická síť a podobně 

o vodohospodářské stavby  
o vodní plochy po provedení biologického 

hodnocení lokality  
o oplocení do výšky 1700mm  
o fotovoltaické elektrárny jsou přípustné, pokud 

jsou umístěny na střešní konstrukci staveb  
o plochy zeleně  
 

Nepřípustné využití o bydlení   
o individuální rekreace 
o občanská vybavenost 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

o maximální výška objektů 12 m, případné nezbytné 
věžové objekty budou posuzovány individuálně 
s ohledem na krajinný ráz 
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VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM        VX 

Hlavní využití Výroba průmyslového i zemědělského charakteru 
s negativními vlivy přesahujícími hranice areálu 

 
Přípustné využití o průmyslová výroba 

o skladování 
o sběrné dvory surovin a odpadků 
o stavební dvory 
o výrobní a průmyslové služby 
o koncentrovaná kapacita chovu hospodářských 

zvířat 
o zpracování produktů živočišné a rostlinné výroby 
o skladování zemědělských produktů 
o vedení nezbytných komunikací včetně 

odstavných stání, vedení cyklistických stezek.  
o stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, 

rozvod elektro, telekomunikací, kanalizace) vč. 
nezbytných technických zařízení, trigonometrická 
síť a podobně 

o vodohospodářské stavby  
o vodní plochy po provedení biologického 

hodnocení lokality  
o oplocení do výšky 1700mm  
o fotovoltaické elektrárny jsou přípustné, pokud 

jsou umístěny na střešní konstrukci staveb  
o plochy zeleně  
 
 

Nepřípustné využití o bydlení   
o individuální rekreace 
o občanská vybavenost 
 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

o maximální výška objektů 12 m, případné nezbytné 
věžové objekty budou posuzovány individuálně 
s ohledem na krajinný ráz 
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        PLOCHY SPECIFICKÉ  X 

Hlavní využití Výroba elektrické energie ze solární energie 
 

Přípustné využití o umístění fotovoltaických článků a nezbytného 
technického vybavení jako dočasné stavby 

o vedení nezbytných komunikací včetně 
odstavných stání, vedení cyklistických stezek  

o stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, 
rozvod elektro, telekomunikací, kanalizace) vč. 
nezbytných technických zařízení, 
trigonometrická síť a podobně 

o vodohospodářské stavby  
o vodní plochy po provedení biologického 

hodnocení lokality  
o oplocení do výšky 1700mm  
o plochy zeleně  
 
 

Nepřípustné využití o jakákoliv jiná stavební činnost, která nesouvisí 
s hlavním využitím a není přípustná 
v neurbanisovaném území 

 
Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

o maximální výška objektů 4 m, po obvodu zařízení 
bude jako součást stavby proveden pruh keřové 
zeleně, návrh sadových úprav bude z domácích 
dřevin odpovídajících lokalitě 

o oplocení bude minimálně 20 m od nejbližší hranice 
lesního pozemku 

o fotovoltaické panely budou minimálně 30 m          od 
nejbližšího okraje PUPFL 
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PŘÍRODNÍ     NP 

Hlavní využití Ochrana přírodního prostředí 
 

Přípustné využití o zeleň, objekty křižující technické infrastruktury 
včetně komunikací, nezbytná technická zařízení 
pro údržbu vodních toků a krajiny 

 
Nepřípustné využití o veškeré stavby a činnosti, které nesouvisí 

s hlavním využitím a nejsou uvedeny jako stavby 
přípustné 

o oplocení pozemků 
Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

 

 
 
 

 
SMÍŠENÉ NEZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ     NS 

Hlavní využití Zajištění podmínek zachování ploch zeleně mimo 
zastavěné území ,které neslouží jiné funkci 

 
Přípustné využití o vedení nezbytných komunikací včetně 

odstavných stání, vedení cyklistických stezek  
o stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, 

rozvod elektro, telekomunikací, kanalizace) vč. 
nezbytných technických zařízení, 
trigonometrická síť a podobně 

o vodohospodářské stavby  
o vodní plochy po provedení biologického 

hodnocení lokality  
o plochy zeleně  
o stavby přípustné v nezastavitelném území dle 

platných právních předpisů 
 

Nepřípustné využití o veškeré stavby a činnosti, které nesouvisí 
s hlavním využitím a nejsou uvedeny jako stavby 
přípustné 

o oplocení pozemků 
Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

o pouze přízemní objekty 
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LESNÍ         NL 

Hlavní využití Zajištění podmínek pro využití pozemků pro les a 
jeho údržbu  

 
Přípustné využití o stavby pro zajišťování lesnického hospodaření, 

provozu lesních školek a myslivosti 
o vedení nezbytných komunikací včetně 

odstavných stání, vedení cyklistických stezek  
o stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, 

rozvod elektro, telekomunikací, kanalizace) vč. 
nezbytných technických zařízení, 
trigonometrická síť a podobně 

o vodohospodářské stavby  
o vodní plochy po provedení biologického 

hodnocení lokality  
o plochy zeleně  
o stavby přípustné v nezastavitelném území dle 

platných právních předpisů 
 

Nepřípustné využití o veškeré stavby a činnosti, které nesouvisí 
s hlavním využitím a nejsou uvedeny jako stavby 
přípustné 

o oplocení pozemků kromě oplocení školek 
Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

o pouze přízemní objekty 
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ZEMĚDĚLSKÉ     NZ 

Hlavní využití Zajištění podmínek pro převažující zemědělské 
využití – obhospodařování půdy   

 
Přípustné využití o úpravy a konstrukce pro kapacitní sadařství 

o vodohospodářské zařízení a úpravy 
o včelíny 
o vedení nezbytných komunikací včetně 

odstavných stání, vedení cyklistických stezek  
o stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, 

rozvod elektro, telekomunikací, kanalizace) vč. 
nezbytných technických zařízení, 
trigonometrická síť a podobně 

o vodohospodářské stavby  
o vodní plochy po provedení biologického 

hodnocení lokality  
o plochy zeleně  
o stavby přípustné v nezastavitelném území dle 

platných právních předpisů 
 
 

Nepřípustné využití o veškeré stavby a činnosti, které nesouvisí 
s hlavním využitím a nejsou uvedeny jako stavby 
přípustné 

o oplocení pozemků kromě ohrad pro pastevectví 
Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

o pouze přízemní objekty 
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VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ     W 

Hlavní využití Zajištění podmínek pro nakládání s vodami, údržbu 
a ochranu vodních prvků, regulaci vodního režimu 

 
Přípustné využití o koryta vodních toků a nádrží 

o stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, 
rozvod elektro, telekomunikací, kanalizace ) vč. 
nezbytných technických zařízení, 
trigonometrická síť a podobně 

o vodohospodářské stavby  
 
 

Nepřípustné využití o veškeré stavby a činnosti, které nesouvisí 
s hlavním využitím a nejsou uvedeny jako stavby 
přípustné 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

o pouze přízemní objekty 

 
 

 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - SILNIČNÍ     DS 

Hlavní využití Silnice a parkoviště 
 

Přípustné využití o dopravní stavby včetně doprovodných objektů 
o silniční komunikace, cyklistické stezky, pěší 

komunikace 
o odstavná stání 
o zastávky 
o parkoviště 
o protihluková opatření 
o čerpací stanice pohonných hmot 
o drobné stavby související s hlavní funkcí  
o stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, 

rozvod elektro, telekomunikací, kanalizace) vč. 
nezbytných technických zařízení, 
trigonometrická síť a podobně 

o vodohospodářské stavby  
o fotovoltaické elektrárny jsou přípustné, pokud 

jsou umístěny na střešní konstrukci staveb  
o plochy zeleně  
 
 

Nepřípustné využití o veškeré stavby a činnosti, které nesouvisí 
s hlavním využitím a nejsou uvedeny jako stavby 
přípustné 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

o pouze přízemní objekty 
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TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ    TI 

Hlavní využití Technická infrastruktura 
 

Přípustné využití o technické zařízení související se zásobováním 
energiemi a vodou a odkanalizováním území 

o čerpací stanice,  regulační stanice plynu,  
o vedení nezbytných komunikací včetně 

odstavných stání, vedení cyklistických stezek.  
o stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, 

rozvod elektro, telekomunikací, kanalizace) vč. 
nezbytných technických zařízení, 
trigonometrická síť a podobně 

o vodohospodářské stavby  
o vodní plochy po provedení biologického 

hodnocení lokality  
o oplocení do výšky 1700mm  
o fotovoltaické elektrárny jsou přípustné, pokud 

jsou umístěny na střešní konstrukci staveb  
o plochy zeleně  
 
 

Nepřípustné využití o veškeré další stavby a činnosti, které nesouvisí 
s hlavním využitím a nejsou uvedeny jako stavby 
přípustné 

 
Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

o pouze přízemní objekty 
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G.1 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 
 

Jako veřejně prospěšné stavby jsou navženy stavby WD1 – WD4, zakreslené 
na výkrese č. B5 územního plánu.  

 
WD1 – obchvat silnice I/36. Navržena je plocha v předpokládané šířce 

komunikace rozšířené na obě strany o 50m. Jako veřejně prospěšná stavba je 
naržena plocha vymezená ke stavbě v dokumentaci k územnímu řízení v rozsahu 
vyjmenovaných pozemků 

 
Pozemky Pardubického kraje 
  

k.ú. Sezemice nad Loučnou 

1826/1, 1819/4, 1802/1 
 

Pozemky města Sezemice 
 
 k.ú. Veska 

376/4, 370 
  k.ú. Sezemice nad Loučnou 

1390/1, 1390/3, 1826/5, 1389, 1391/34, 1391/26, 1391/25, 1391/24, 1391/23, 
1391/28, 1391/29, 1422/1, 1459/37, 1938, 1937/5, 1224/15, 1919, 1181/8, 1897/6, 
1899, 1889/1, st.596, 1916/1, 1181/7 
 
  k.ú. Kladina 

151/2, 154/13, 296/1 
 
  k.ú. Časy 

1095, 1096 
 
Pozemky soukromých vlastníků 
 

k.ú. Počaply nad Loučnou 

213, 192, 191/1, 188/8 
 
 
  k.ú. Sezemice nad Loučnou 

G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ 
K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A 
PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA 
K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 
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982, 971, 1079, 1057, 948, 1463, 1462/1, 1897/21, 1110/10, 1235/1, 1110/11, 
1390/2, 1826/2, 1826/3, 1459/1, 1110/13, 1022, 1204/2, 1420/1, 1017, 1003, 1099, 
1391/32, 963, 1105/2, 1106, 1408, 962, 1122, 950, 1416, 1413, 1445/2, 1237/11, 
1110/1, 1211/1, 993, 1826/7, 1391/6, 1581/1, 1396, 1209, 1086, 1420/2, 1119/1, 
1206, 1105/1, 975, 944/7, 1084, 1400, 985/37, 1204/3, 1193/2, 1181/14, 1104, 1404, 
997/3, 988/1, 1399, 1419, 1093, 972, 967, 966, 1459/44 
 
  k.ú. Kladina 

136/6, 234/30, 234/28, 154/12, 176, 234/26, 234/31, 121/2, 180/2, 234/27, 143/1, 
154/1, 154/15, 168, 154/14, 154/17, 225/1, 234/40, 234/41 
 
  k.ú. Časy 

1088, 1099, 1103, 1100, 1089, 1071, 1098, 1069, 1087 
 
Návrh veřejně prospěšné stavby WD1 zakládá právo na vyvlastnění ve 

prospěch České republiky. 
 
 
WD2  -     obchvat silnice II/298 od křižovatky se stávající silnicí I/36 po 

napojení na navržený obchvat silnice I/36. Navržena je plocha v předpokládané šířce 
komunikace rozšířené na obě strany o 15m. Jako veřejně prospěšná stavba je 
navržena celá vymezená plocha    

 
 
 
Pozemky soukromých vlastníků 
  

k.ú. Kladina 

136/6, 121/2 
  

k.ú. Sezemice nad Loučnou 

1003, 1017, 1022, 985/37, 982, 988/1, 933, 997/3, 1009/1, 1013, 1007/1, 997/2, 996, 
978, 975, 985/4 

 
Návrh veřejně prospěšné stavby WD2 zakládá právo na vyvlastnění ve 

prospěch Pardubického kraje. 
WD3  -     obchvat silnice II/298 od odbočení u rybníka Labská po křižovatku 

se stávající silnicí I/36. Navržena je plocha v předpokládané šířce komunikace 
rozšířené na obě strany o 15m. Jako veřejně prospěšná stavba je navržena celá 
vymezená plocha    

 
Pozemky města 

 
k.ú. Sezemice nad Loučnou 

1796/1, 910/29, 815/66 
 

 
Pozemky soukromých vlastníků 
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k.ú. Sezemice nad Loučnou 

848, 849, 850, 851, 852/1, 852/2, 910/92, 910/91, 910/90, 802 
 
Návrh veřejně prospěšné stavby WD3 zakládá právo na vyvlastnění ve 

prospěch Pardubického kraje. 
 
 
WD4  - silnice R35 
 
Pozemky soukromých vlastníků 

 
k.ú. Velké koloděje 

191, 241/2, 243, 245/1, 246, 248, 249, 264, 260,199/1, 194, 252, 255 
 
Pozemky města/obce 
 

k.ú. Velké koloděje 

752 
 
Návrh veřejně prospěšné stavby WD4 zakládá právo na vyvlastnění ve 

prospěch České republiky. 
 

G.2 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 
 

Na území nejsou navržena veřejně prospěšná opatření.  
 

 
 

Předkupní právo lze uplatnit u staveb označených jako veřejně prospěšné.  
Další stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní 

právo nejsou na území navrženy.  
 

 
 
Pořadí změn je stanoveno pro tyto lokality 
 
Umístění staveb, kromě staveb přípustných v neurbanizovaném území,  je 

v lokalitách Z15, Z16 a Z17 podmíněno realizací obchvatu silnice I/36 v přilehlé části, 
tj. stavby D1 vyznačené v územním plánu.   

 
 

H. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚNÝCH STAVEB A 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE 
UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

I. VYMEZENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ ( ETAPIZACI) 
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V území nejsou vymezena urbanisticky významná území, pro které by bylo 

podmínkou zpracování projektové dokumentace autorizovaným architektem.  
 

 
 
Podmínkou pro rozhodování je zpracování územní studie v těchto 

zastavitelných plochách a plochách přestavby: 
 
Plochy bydlení v rodinných domech: 
 
Z1, Z2, Z3, Z4, Z7, Z8, Z9, Z10, Z15, Z18, Z20, Z25, Z27, Z35, Z40, Z46, Z47, 

Z52, Z57, P3 
Zástavba bude řešena tak, aby zahrnovala plochy veřejné zeleně, plochy pro 

dětská hřiště a malá sportovní hřiště a dle potřeby plochy základního občanského 
vybavení – mateřské školy a prodejny základních potravin. Tato vybavenost je 
vyžadována v zastavitelném území Z8, Z9 a Z10.  Součástí lokality Z9 bude plocha 
pro základní školu.  

 
Při přípravě lokalit výstavby budou stanoveny uliční čáry nebo limitní čáry 

výstavby. Jejich dodržování při realizaci staveb bude vyžadováno. Charakter staveb 
může být různorody s důrazem na objemovou příbuznost sousedících budov.  

V územní studii bude řešena uliční síť se stanovením veřejného prostoru. 
Bude navržena parcelace a budou stanoveny objemové limity pro jednotlivé 
navržené parcely. Jako doporučená bude ve studii navržena druhová skladba 
objektů, jejich výšky, odstupy a charakter střech. 

Jako součást koncepce jetnotlivých zastavitelných území musí být součástí 
jednotlivých územních studií umístění ucelených ploch zeleně v rozsahu 1000m2 na 
každé dva ha zastavitelného území.  

 
Plochy občanské infrastruktury – sportovní a tělovýchovná zařízení 
 
Z25 
Územní studie bude řešit rozvržení ploch, umístění staveb, jejich ochranu před 

záplavou, dopravu v klidu a koncepci zeleně. Jako doporučené budou navrženy 
výšky staveb a základní objemové ukazatele.  

 
 
 
 

J. VYMEZENÍ URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH ÚZEMÍ, PRO 
KTERÉ MŮŽE ZPRACOVAT PROJEKTOVOU 
DOKUMENTACI JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 

K. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ 
PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ 
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Plochy výroby a skladování 
 
Z15 
Územní studie bude řešit základní dopravní kostru území, koncepci tras 

infrastruktury a prostorové limity v navržených plochách. 
 
Další podmínky pro řešení územních studií 
 
Ve všech plochách řešených územní studií musí být řešena technická 

infrastruktura s ohledem na celkovou koncepci stanovenou v územním plánu. Pro 
navazující plochy zastavitelného území musí být u jednotlivých sítí přípraveny 
potřebné dimenze a napojovací body pro zajištění podmínek pro výstavbu v těchto 
plochách.  V lokalitách s navrženou trasou cyklistické stezky musí být její návrh 
součástí řešení územní studie.  

 
Lhůta pro zpracování studie je stanovena pro všechny lokality na 10 let od 

schválení územního plánu.  
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