Vyhodnocení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Stéblová

VYHODNOCENÍ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (ÚP) STÉBLOVÁ
P.
č.

Dotčený orgán
(DO)

Požadavek

1.

ČR – Státní
energetická inspekce,
územní inspektorát
pro Královéhradecký
a Pardubický kraj,
Wonkova 1143,
Hradec Králové, 500
02

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek.

2.

Hasičský záchranný
sbor Pardubického
kraje, Územní odbor
Pardubice, Teplého
1526, Pardubice, 530
02
Krajská hygienická
stanice Pardubického
kraje se sídlem
v Pardubicích, Mezi
Mosty 1793,
Pardubice, 530 03
Sp. zn.: KHSPA
12402/2016/HOKPce ze dne 19. 07.
2016, doručeno dne
21. 07. 2016

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek.

3.

Vyhodnocení požadavku

Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického
kraje se sídlem v Pardubicích k předloženému návrhu
zprávy o uplatňování Územního plánu Stéblová
Na Krajskou hygienickou stanici Pardubického kraje se Vzato na vědomí, stanovisko dotčeného orgánu je
sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS") bylo v souladu s § 55 souhlasné; dotčený orgán neuplatňuje žádné
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a požadavky.
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, doručeno dne 14.7.2016 oznámení Magistrátu
města Pardubic, odboru hlavního architekta, Štrossova 44,
530 21 Pardubice, o projednání návrhu zprávy o
uplatňování Územního plánu Stéblová.
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu zprávy o
uplatňování Územního plánu Stéblová s požadavky
předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS
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toto vyjádření:
„KHS s „návrhem zprávy o uplatňování Územního plánu
Stéblová"
souhlasí.
Odůvodnění:

4.

Státní veterinární
správa, Krajská
veterinární správa

Zastupitelstvo obce Stéblová vydalo Územní plán (dále jen
„ÚP") Stéblová formou opatření obecné povahy dne
4.7.2011 s nabytím účinnosti dne 29.11.2011. Návrh zprávy
o uplatňování ÚP vyhodnocuje ÚP Stéblová za uplynulé
období.
Nová výstavba v obci Stéblová byla realizována jak v
zastavitelném, tak v zastavěném území. V zastavitelném
území, konkrétně v ploše s označením Z3a a funkcí BV
(bydlení v rodinných domech - venkovské), byly realizovány
4 rodinné domy včetně 3 garáží. Dále v zastavitelném
území v ploše s funkcí DS (dopravní infrastruktura - silniční)
bylo dokončeno a zkolaudováno rozšíření silnice č. I/37 na
čtyřpruh, včetně vybudování mimoúrovňové křižovatky. V
prolukách v zastavěném území plochy BV (bydlení v
rodinných domech - venkovské) bylo realizováno 6
rodinných domů, 4 garáže, 1 zahradní domek a 5 přístaveb.
Ve stabilizované ploše s funkcí OS (občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení) proběhla stavba
venkovního multifunkčního sportovního hřiště. Z návrhu
zprávy o uplatňování ÚP Stéblová nevyplývá potřeba další
změny ÚP. V současné době je pořizována Změna č. 1 a
Změna č. 2 ÚP Stéblová.
Ing. Bronislava Pozděnová
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek.
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5.

6.

pro Pardubický kraj,
Husova 1747,
Pardubice, 530 03
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
52880/2016/OŽPZ/TI
ze dne 15. 08.2016,
doručeno dne 17. 08.
2016

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek.

Stanovisko dotčených orgánů ve smyslu ust. § 55
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje k
akci: „Projednání návrhu zprávy o uplatňování
územního plánu Stéblová"
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard Pinkas)
Orgán ochrany ovzduší
Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky.
Sb.., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
zákonů v platném znění, a souvisejících předpisů nejsou z
hledisek zájmů sledovaných orgánem ochrany ovzduší
krajského úřadu v Pardubicích ke Zprávě o uplatňování
územního plánu námitky.
Orgán ochrany (zpracovatel Ing. Ing. Michal Pešata)
Orgán ochrany přírody
Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., o Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky.
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, do působnosti
Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany
přírody, tj. územní systém ekologické stability (regionální
úroveň), zvláště chráněná území (přírodní rezervace a
přírodní památky), evropsky významné lokality, ptačí oblasti
a přírodní parky, nejsou k předloženému návrhu zprávy o
uplatňování územního plánu žádné připomínky.
Orgán

ochrany

zemědělského

půdního
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(zpracovatel RNDr. Milan Boukal, Ph.D.)
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
zemědělského půdního fondu, v platném znění, není Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky.
námitek proti "Projednání návrhu zprávy o uplatňování
územního plánu Stéblová".
Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana Orgán státní správy lesů
Klapková):
Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky.
Z hlediska kompetencí krajského úřadu jako orgánu státní
správy lesů, daných krajskému úřadu zákonem o lesích č.
289/1995 Sb. a zájmů chráněných podle téhož zákona,
nemáme k "Projednání návrhu zprávy o uplatňování
územního plánu Stéblová" připomínky.

7.

8.

Magistrát města
Pardubic, Odbor
dopravy, nám.
Republiky č. p. 12
Pardubice, 530 21
Magistrát města
Pardubic, Odbor
správních agend,
úsek památkové
péče, nám. Republiky
12, Pardubice, 530
21
Č.j.: MmP
47205/2016 ze dne
01. 08. 2016, podáno
dne 03. 08. 2016

Ing. Hejduk Josef
vedoucí odboru
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek.

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek
památkové péče, jako příslušný orgán státní památkové Vzato na vědomí, dotčený orgán neuplatňuje
péče, k oznámení Magistrátu města Pardubic, odboru žádné požadavky.
hlavního architekta, čj. MmP 46643/2016 ze dne 14. 7.
2016, o projednávání návrhu zprávy o uplatňování
územního plánu Stéblová, sděluje ve smyslu ust. § 55 odst.
1 v návaznosti s ust. § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 S., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, toto vyjádření:
Řešené území obce se nachází na území s archeologickými
nálezy. Ve smyslu ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen památkový zákon), je stavebníkovi stanovena zákonná
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ohlašovací povinnost vůči Archeologickému ústavu
Akademie věd ČR Praha, v.v.i., a oprávnění této
organizace, či jiné oprávněné organizaci, provést na daném
území archeologický průzkum. V řešeném území obce
Stéblová není jiná další plošná ochrana z hlediska zájmů
státní památkové péče (ochranné pásmo, rezervace, zóna),
vyhlašovaná ve smyslu ustanovení památkového zákona.
Na území obce se nenacházejí nemovité kulturní památky
evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České
republiky, kromě probíhající nemovité kulturní památky,
Opatovického kanálu, tvořícího v severozápadní části
řešeného katastru hranici s kat. území Dolany u Pardubic.
K zákonné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 2
památkového zákona nemáme vazby o provedení
archeologických výzkumů a jejich závěrů.
V období 07/2011 - 05/2016 příslušný orgán státní
památkové péče nevydal žádná závazná stanoviska ani
vyjádření vztahující se k nové výstavbě.
Dotčený orgán z urbanisticko-architektonického pohledu, s
ohledem na možný návrh zadání změny územního plánu
obce, apeluje na zachování pamětihodností místního
významu, tj. drobných architektonických staveb jako jsou
např. křížky, kapličky, zvoničky, památníky apod.
Závěr: od doby schválení územního plánu do současné
doby nebyly rozvojové ukazatele naplněny. Zastavěnost
rozvojových ploch BV je v rozsahu 9 %, jsou tedy plně
dostačující a další není třeba v současné době vymezovat.
K předloženému návrhu zprávy o uplatňování územního
plánu Stéblová nemáme z hlediska státní památkové péče
námitky. Sledovaná hlediska ochrany kulturního dědictví
jsou součástí územního plánu a jsou platná.
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9.

Magistrát města
Pardubic, Odbor
životního prostředí,
Oddělení ochrany
přírody, Štrossova
44, Pardubice,
530 21
Č.j.:
OŽP/48064/2016/Ves
ze dne 25.07.2016,
podáno dne
26.07.2016

Bc. Zdeněk Tobiáš
Referent památkové péče
Společné vyjádření odboru životního prostředí k:
„Návrhu zprávy o uplatňování ÚP Stéblová"
Oddělení odpadů a ovzduší:
Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č. Oddělení odpadů a ovzduší:
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších Vzato na vědomí, dotčený orgán neuplatňuje
zákonů nemáme k předloženému návrhu připomínek.
žádné připomínky.
Mgr. Jaroslava Bakajsová
Oddělení ochrany přírody:
Oddělení ochrany přírody:
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a Vzato na vědomí, dotčený orgán neuplatňuje
krajiny v platném znění nemáme námitek.
žádné připomínky.
Z hlediska zák.č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského
půdního fondu je kompetentní k vyjádření
Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ.
Ing. Petr Veselovský
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme
námitky. Ing. František Meduna
Oddělení vodního hospodářství:
Oddělení vodního hospodářství:
Z vodoprávního hlediska podle ustanovení § 18 Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky.
zák.č.254/01 Sb. - o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů nemáme
námitek.
Alena Nováková
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.
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10.

Ministerstvo dopravy
ČR, Odbor
infrastruktury a
územního plánu,
nábřeží L. svobody
12/22, Praha 1,
110 15
Zn. 504/2016-910UPR/2 ze dne 04. 08.
2016, doručeno dne
05. 08. 2016

Ing. Miroslav Míča
vedoucí OŽP
Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v
platném znění, Ministerstvo dopravy, jako dotčený orgán
ve věcech dopravy, uplatňuje požadavky 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 zprávy o uplatňování územního
plánu Stéblová.
Územím obce prochází silnice I/37- její přeložka,
tj. rozšíření silnice na čtyřpruh včetně
Silniční doprava
mimoúrovňové křižovatky a dalších souvisejících
Územím obce prochází silnice I/37 a koridor pro její investic, je již realizovaná; Změna č. 1 ÚP
přeložku. Ochranné pásmo silnice a koridor její přeložky Stéblová tuto skutečnost do návrhu zapracovala
požadujeme respektovat.
tak, že plochy komunikace jsou již plochami
stabilizovanými. Ochranné pásmo silnice je
Železniční doprava
územním plánem respektováno.
Řešeným územím je vedena jednokolejná železniční trať č.
031 Pardubice - Jaroměř -Liberec, která je ve smyslu § 3 ÚP Stéblová respektuje ochranné pásmo
zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, zařazena do kategorie jednokolejné železniční trať č. 031 Pardubice dráhy celostátní. Požadujeme respektovat ochranné pásmo Jaroměř –Liberec je ÚP Stéblová.
dráhy dle výše uvedeného zákona o dráhách.
V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách
v ochranném pásmu dráhy požadujeme zařadit objekty a
zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity,
do funkčního využití podmínečně přípustného. Podmínka
bude znít, že v dalším stupni projektové přípravy bude
prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku
v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a
venkovních prostorech.

Změna č. 1 ÚP Stéblová vymezuje část
zastavitelné plochy ZM1/Z1 určené pro plochu OM
v ochranném pásmu dráhy; podmínka prokázání
nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v
chráněných vnitřních i venkovních prostorech
staveb a venkovních prostorech bude do návrhu
Změny č. 1 zapracována na základě požadavku
dotčeného orgánu – Krajské hygienické stanice.
Změna č. 2 ÚP Stéblová vymezení ploch, ve
Z hlediska letecké a vodní dopravy nemáme připomínky, kterých je možné umístit objekty a zařízení, pro
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neboť nejsou dotčeny námi sledované zájmy.

11.

Ministerstvo obrany
ČR, Sekce
ekonomická a
majetková, Odbor
ochrany územních
zájmů a řízení
programů nemovité
infrastruktury,
Oddělení ochrany
územních zájmů
Pardubice Teplého
1899, Pardubice, 530
02
Zn. 54573/20168201-OÚZ-PCE ze
dne 26. 07. 2016,
doručeno dne 26. 07.
2016

které jsou stanoveny hygienické hlukové limity,
nepředpokládá.

Ing. Josef Kubovský
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 11. září
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) vyjádření, kde uplatňuji následující
požadavky:
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 Ministerstvo obrany ČR,
Sekce ekonomické a majetkové, Odbor ochrany územních
zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, oddělení
ochrany územních zájmů Pardubice, předány Magistrátu
města Pardubic 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,
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- Všechny uvedené jevy jsou platným územním
plánem respektovány; jejich zobrazení bude
doplněno do koordinačního výkresu ve Změně č. 1
ÚP Stéblová.
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OOÚZaRPNI, odd. OÚZ Pardubice.
Řešené území 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 tomto území 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 - Parametry příslušné kategorie komunikací a
příslušné kategorie komunikace a ochranná pásma jejich ochranná pásma platný územní plán
stávajícího i plánovaného dopravního systému. Návrhem respektuje.
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 - ÚP Stéblová plochy pro výstavbu větrných
větrných elektráren (dále VE) respektování podmínek, elektráren neobsahuje; Změny č. 1 a 2 ÚP
týkajících se výstavby VE. V úrovni územního plánování Stéblová vymezení těchto ploch nepředpokládají.
nelze posoudit, zda eventuelně plánovaná výstavba VE
nenaruší obranyschopnost státu ČR a zájmy resortu MO.
Tuto skutečnost lze zjistit až na základě podrobné

9

Vyhodnocení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Stéblová

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 MO-ČR, jejímž jménem
jedná Sekce ekonomické a majetkové, Odbor ochrany
územních zájmů a řízení programů nemovité
infrastruktury, oddělení ochrany územních zájmů
Pardubice, projednány níže uvedené stavby (viz ÚAP jev 119, pasport č. 236/2014):
• výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území;
• stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS
radiooperátorů, mobilních operátorů, větrných elektráren
apod.);
• stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a
VVN;
• výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních
komunikací, silnic I., II. a III. třídy a rušení objektů na nich
včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM;
• nové dobývací prostory včetně rozšíření původních;
• výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních
objektů, změna jejich kapacity;
• zřizování vodních děl (přehrady, rybníky);
• vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nich,
regulace vodního toku a ostatní stavby, jejichž výstavbou
dojde ke změnám poměrů vodní hladiny;
• říční přístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol,
manipulačních ploch nebo jejich rušení;
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- Předmětem Změn č. 1 a 2 ÚP Stéblová není
územní a stavební řízení. Projektant v rámci
Změny č. 1 doplní do odůvodnění územního plánu,
jaké stavby budou předem s MO-ČR projednány.
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• 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 respektovat a 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.

12.

13.

Ministerstvo průmyslu
a obchodu, Na
Františku 32, Praha
1, 110 15
zn.: MPO
39074/2016 ze dne
26. 07. 2016,
doručeno dne 29. 07.
2016

Ministerstvo
zdravotnictví České
republiky, Palackého

Bc. Pavla Hromádková
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice
Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného
bohatství a těžby nerostných surovin neuplatňujeme podle
ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona a ustanovení §
15 odst. 2 horního zákona k výše uvedené územně
plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože
dokumentace akceptuje problematiku ochrany a využití
nerostného bohatství v řešeném území. S návrhem zprávy
o uplatňování územního plánu obce souhlasíme.
Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D.
ředitel odboru hornictví
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek.
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14.

15.

nám. 375/4, Praha 2Nové Město, 128 00
Státní pozemkový
úřad, Krajský
pozemkový úřad pro
Pardubický kraj,
Pobočka Pardubice
Ministerstvo životního
prostředí, Vršovická
65, Praha 10, 100 10
Č.j.: 1149/550/16-Hd
48794/ENV/16 ze
dne: 19. 07. 2016,
doručeno dne 20. 07.
2016

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek.

K návrhu zprávy o uplatňování územního plánu obce Všechny uvedené limity jsou územním plánem
Stéblová Ministerstvo životního prostředí podle ustanovení respektovány a zobrazeny v koordinačním výkrese
§ 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného dle platných ÚAP ORP Pardubice.
bohatství (horní zákon), v platném znění, uvádí, že ve
svodném území obce Stéblová je evidováno:
- výhradní ložisko štěrkopísků Stéblová - Oplatil, č.
3134901, a byl zde stanoven dobývací prostor Stéblová, č.
70483, který je ve smyslu ustanovení § 43 odst. 4 horního
zákona nutno považovat za chráněné ložiskové území,
- výhradní ložisko štěrkopísků Stéblová 3, č. 3134903, a byl
zde stanoven dobývací prostor Stéblová III, č. 70956, který
je ve smyslu ustanovení § 43 odst. 4 horního zákona nutno
považovat za chráněné ložiskové území,
- výhradní ložisko štěrkopísků Stéblová 2, č. 3134902, a
výhradní ložisko štěrkopísků Stéblová 2 - předpolí, č.
3164300, na kterých bylo stanoveno chráněné ložiskové
území Stéblová II, č. 16430000, s dobývacími prostory
Stéblová II, č. 70686, Stéblová IV, č. 70966 a Stéblová VI,
č. 71057,
- výhradní ložisko štěrkopísků Stéblová 5a, č. 3135001 a
výhradní ložisko štěrkopísků Stéblová 5, č. 3135000, na
kterých bylo stanoveno chráněné ložiskové území
Stéblová VII - Týniště, č. 13500000, s dobývacím
prostorem Stéblová V, č. 71001,
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16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Obvodní báňský úřad
pro území krajů
Královéhradeckého a
Pardubického,
Wonkova 1142/1,
Hradec Králové,
500 02, zn. SBS
23017/2016/OBÚ09/1 ze dne 01. 08.
2016, doručeno dne
02. 08. 2016
Státní úřad pro
jadernou bezpečnost,
Senovážné náměstí
9, 110 00 Praha 1

- výhradní ložisko štěrkopísků Lázně Bohdaneč, č.
3209700, na kterém bylo stanoveno chráněné ložiskové
území Lázně Bohdaneč, č. 20970000.
Ing. Libor Hejduk
ředitel odboru výkonu státní správy VI
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky.
Pardubického nemá připomínky k předloženému návrhu
zprávy.
Ing. André Miksch
Předseda úřadu

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek.

Sousední obce

Podněty

Vyhodnocení podnětu

Obec Čeperka
Obec Hrobice
Obec Srch
Město Lázně
Bohdaneč
Obec Dolany
Obec Staré Ždánice

Sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě žádný podnět.
Sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě žádný podnět.
Sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě žádný podnět.
Sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě žádný podnět.
Sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě žádný podnět.
Sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě žádný podnět.

Krajský úřad
24.

Krajský úřad
Pardubického kraje,
odbor rozvoje kraje,
fondů EU, cestovního

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, - Vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje žádné
cestovního ruchu a sportu (dále jen krajský úřad) obdržel požadavky na úpravu či doplnění Zprávy o
dne 14. 7. 2016 oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Stéblová.
uplatňování Územního plánu Stéblová za období 7/2011-
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ruchu a sportu,
oddělení územního
plánování
Č.j.: KrÚ 52882/2016,
Sp. Zn.: SpKrÚ
52882/2016, ze dne
20. 07. 2016,
doručeno dne 20. 07.
2016

5/2016 (dále jen zpráva). Zpráva neobsahuje pokyny pro
zpracování návrhu změny územního plánu.
Krajský úřad k předložené zprávě dle § 55 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje
následující vyjádření z hlediska vyhodnocení souladu
územního plánu s politikou územního rozvoje a s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem.
Politika územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), ve
znění aktualizace č. 1 byla schválena 15. 4. 2015
usnesením vlády České republiky č. 276. Územní plán
Stéblová 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.
Ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk),
ve znění aktualizace č. 1, která nabyla účinnosti 7. 10.
2014, vyplývají převážně následující zásady a úkoly pro
územní plánování řešeného území:
• Respektovat priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kap. 1
ZÚR Pk.
• Respektovat 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.

14

Vyhodnocení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Stéblová

• Respektovat 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 rybniční.
V územním plánu je nutné respektovat a zásady pro
plánování změn v území, které jsou stanovené z hlediska
péče o krajinu v kap. 6 ZÚR Pk.
• Požadavek na vymezení a zpřesnění koridoru nadmístního
významu pro umístění veřejně prospěšné stavby D102 zdvojkolejnění železniční trati č. 031 Pardubice - Hradec
Králové.
• Požadavek na vymezení a zpřesnění koridoru nadmístního
významu pro umístění veřejně prospěšné stavby D03 silnice I/37 Pardubice - hranice Královéhradeckého kraje rozšíření (již realizovaná stavba).
• Vymezit nadregionální biocentrum územního systému
ekologické stability NRBC 8 při respektování čl. 110, čl. 112
a čl. 113 ZÚR Pk.
Územní plán Stéblová je v souladu s výše uvedenými
zásadami a úkoly, které vyplývají ze ZÚR Pk a PÚR ČR.
Územním plánem je zajištěna koordinace využívání území s
ohledem na širší územní vztahy. Neuplatňujeme požadavky
na zpracování změny územního plánu.
Ing. Pavel Kalivoda
vedoucí odboru

Obec, pro
kterou je úp
pořizován
23.

Obec Stéblová

- bez vyjádření
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Ostatní
subjekty

Připomínka

Vyhodnocení připomínky

České dráhy, a.s.,
Odbor správy a
prodeje majetku,
stavební oddělení,
Nábřeží L. Svobody
1222, 110 15 Praha 1
Č.j.: 4559/2016-O32,
ze dne 14. 07. 2016,
podáno dne 29. 07.
2016

Řešené území je vymezeno správním obvodem obce - Vzato na vědomí, text neobsahuje připomínku.
Stéblová, které obsahuje jedno katastrální území Stéblová.
V katastrálním území Stéblová se nacházejí nemovitosti a
zařízení ve vlastnictví subjektu České dráhy, a.s. (IČ
70994226), uvedené dle listu vlastnictví č. 455 a evidované
v příslušném katastru nemovitostí.
Ochranu dráhy, včetně nemovitostí v ochranném pásmu
dráhy (OPD) nebo v sousedství s dráhou upravuje zákon č.
266/1994 Sb., o dráhách v platném znění a jeho prováděcí
vyhlášky, zejména vyhláška č. 177/1995 Sb. „stavební a
technický řád drah" v platném znění. Připomínáme, že v
OPD lze zřizovat a provozovat stavby a jiné činnosti jen se
souhlasem Drážního úřadu, případně Ministerstva dopravy
ČR a se souhlasem vlastníka pozemků dráhy a vlastníků
sousedních pozemků.
Upozorňujeme, že v současné době probíhá mezi ČD, a.s.
a SŽDC, státní organizací úprava majetkoprávních vztahů v
železničních
stanicích.
Jejich
případnou
úpravu
doporučujeme řešit jen v nezbytně nutném rozsahu
navrhovaných opatření a nikoliv změnou vlastnictví celých
pozemků.
Mimo uvedené není ze strany Českých drah, a.s. k návrhu
zprávy o uplatňování Územního plánu Stéblová námitek a
dalších připomínek.

Ředitelství silnic a
dálnic ČR,
Čerčanská 12,
140 00 Praha 4

Ing. Petr Král
vedoucí stavebního oddělení
ŘSD ČR, oddělení koncepce a územních plánů Čechy - Vzato na vědomí, text neobsahuje připomínku.
zasílá následující připomínky k návrhu zprávy o uplatňování
územního plánu (dále jen ÚP) Stéblová.
ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená
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Zn.: 19410-ŘSD-1611110, ze dne 27. 07
2016, podáno dne
02. 08. 2016

Ministerstvem dopravy, pro které vykonává vlastnická práva
státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy,
zabezpečuje výstavbu a modernizaci dálnic a silnic I. třídy,
spolupracuje s příslušnými orgány státní správy včetně
orgánů samosprávy, poskytuje jim podklady. Zpracovává
připomínky k ÚPD, které jsou podkladem pro vyjádření
Ministerstva dopravy, které je v procesu územního
plánování dotčeným orgánem podle § 4 zákona č. 183/2006
Sb., (Stavební zákon).
Správním územím obce Stéblová prochází stávající silnice
l.třídy I/37, včetně MÚK Stéblová.
K Návrhu zprávy o uplatňování ÚP Stéblová nemá ŘSD ČR
připomínky.

Ing. Michal Vojtíšek
vedoucí odboru koncepce a technické přípravy
Zpracovala Ing. arch. Mariana Zmítková, referentka odboru hlavního architekta.
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