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použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., 
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činnosti 

 

 

 

 

 

 

vydává 

 
 

ÚZEMNÍ PLÁN  

LÁNY U DAŠIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚP LÁNY U DAŠIC                                                                                                              3 

ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH                             DATUM:05/2014 

 

1. Textová část územního plánu 

 

A. Vymezení zastavěného území ........................................................................................ 4 

B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot ....................... 4 

C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch 
přestavby a systému sídelní zeleně  .................................................................................... 7 

D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro jejich umisťování ................. 10 

E. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení 
podmínek pro     změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, 
prostupnost kraji, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, 
dobývání nerostů apod. ..................................................................................................... 11 

F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
s určením převažujícího účelu využití ploch (hlavní využití), pokud je možné 
jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně 
přípustného využití těch ploch a stanovení podmínek prostorového 
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například 
výškové regulace zástavby, struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro 
vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) ............................................ 13 

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 
…………………………… ............................................................................ …………...22 

H. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které 
lze uplatnit předkupní právo ............................................................................................. 22     

CH. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách 
v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její 
pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně 
plánovací činnosti ............................................................................................................. 22 

I. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného 
budoucího využití, včetně podmínek pro jeho ověření ..................................................... 22                                         

J. Stanovení pořadí změn v území (etapizace) .................................................................. 23 

K. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona  ................. 23 

L. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené 
grafické části  .................................................................................................................... 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚP LÁNY U DAŠIC                                                                                                              4 

ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH                             DATUM:05/2014 

 

A. VYMEZENÍ ZASTAV ĚNÉHO ÚZEMÍ 

Územní plán obce řeší celé správní území obce Lány u Dašic. Zastavěné území je 
vymezeno ke dni 31.3.2013. 

 

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

 
Návrh koncepce rozvoje území obce, ochrana jeho hodnot, její plošné a 

prostorové uspořádání vychází z historického vývoje obce, jejího charakteru, podmínek 
a možností jejího dalšího rozvoje a předpokládaného celkového vývoje obce při 
respektování přírodních a krajinných hodnot řešeného území. Základním cílem rozvoje 
obce je vytvořit územní předpoklady pro stabilizaci obce a úměrný nárůst počtu 
obyvatel, vyvážený vztah kvalitních životních podmínek, sociální soudržnosti a 
hospodářský rozvoj. 

K dosažení těchto cílů je potřeba: 

- obec rozvíjet jako souvislý celek urbanizovaných a neurbanizovaných ploch 

- vytvořit dostatečnou nabídku rozvojových ploch pro obytnou zástavbu ve formě 
rodinných domů 

- vytvořit příznivé podmínky pro podnikání, sportovní a rekreační vyžití 

- vytvořit podmínky pro rozvoj dopravní a technické infrastruktury, zejména 
v souvislosti s plánovaným rozvojem obytné zástavby, respektovat nadřazené 
koridory a ochranná pásma technické infrastruktury 

- upřesnit vymezení územního systému ekologické stability 

- respektovat kulturní, architektonické a urbanistické hodnoty, tedy architektonicky 
cenné stavby a soubory, prostory se zachovalou urbanistickou strukturou 

- nevytvářet ve volné krajině nová sídla nebo samoty 
 
 
B.1. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE  

 
- vytvořit územně technické podmínky pro rozvoj sídla formou komplexního 

návrhu uspořádání a využití území, s důrazem na vyvážený vztah hospodářského 
rozvoje, sociální soudržnosti a kvalitních životních podmínek 

- čelit nepříznivému trendu klesajícího přirozeného přírůstku obyvatel vytvořením 
územně technických podmínek pro kvalitní bydlení a rozvoj pracovních příležitostí (v 
území se předpokládá vznik zejména provozoven drobné a řemeslné výroby a služeb 
výrobního charakteru), podporou mladých rodin zlepšit věkovou strukturu obyvatelstva, 
vytvořit podmínky pro život seniorů 

- vymezením ploch pro sportovní vyžití vytvořit atraktivní podmínky pro 
rekreanty a obyvatele obce  

- zajistit dobrou obslužnost území - vytvářet územně technické podmínky pro 
rozvoj a revitalizaci míst sociálních kontaktů, obsluhu dopravním a technickým 
zařízením 

- stanovit podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území, vytvářet územně 
technické podmínky pro dotváření krajiny 

- vytvářet předpoklady pro nové využití opuštěných či neadekvátně využívaných 
objektů a ploch;  
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- upřesnit územní systém ekologické stability  
- chránit přírodně cenné složky území, zemědělský a lesní půdní fond; vytvářet 

podmínky pro uchování tradičního krajinného rázu a celkové zkvalitňování 
extravilánové složky území;  

 

B.2 OCHRANA ROZVOJ A HODNOT V ÚZEMÍ OBCE  

Koncepce ochrany hodnot území vychází (kromě podmínky respektování 
definovaných a chráněných hodnot území, které jsou zajišťovány jinými právními 
předpisy) primárně z nutnosti zachování charakteru urbanistické struktury sídla, 
nerozšiřování zástavby do volné krajiny a respektování krajinného rázu. Územní rozsah 
je vymezen v grafické části ve výkrese I.2 Hlavní výkres. 

 
Obecné podmínky ochrany a rozvoje hodnot: 
- respektovat vymezené hodnoty území, veškeré děje, činnosti a zařízení musí 

zachovat kvalitu urbanistického, architektonického a přírodního prostředí, nesmí zde být 
umístěny stavby, které by znehodnotily svým architektonickým ztvárněním, 
objemovými parametry, vzhledem, účinky provozu a použitými materiály hodnoty 
území, jejich prostředí a estetické působení v prostoru sídla a krajiny 

- řešení ploch veřejných prostranství, zeleně a dopravní infrastruktury bude 
odpovídat významu a charakteru místa 

- respektovat objekty přispívající k identitě území (drobné sakrální stavby, 
památníky, pomníky a sochy…) včetně jejich okolí 

Hodnoty urbanistické, architektonické, kulturně - historické 

- chránit nemovité kulturní památky: sýpka u čp. 8, r.č. 24299/6-2110 a sýpka u 
čp.12, r.č. 17993/6-2111 (znehodnoceno přestavbou) 

- chránit prostorové uspořádání obce včetně historicky cenných objektů ( drobné 
sakrální stavby, křížky, původní statky),  

- novou rodinnou výstavbu a přestavbu realizovat v duchu přírodní vesnické 
urbanistické struktury, zachovávající charakter a měřítko obce,  

- zachovat významné plochy sídelní zeleně – plochy přispívající k harmonii 
v území, odstranění vzrostlé zeleně je přípustné v případě její náhrady za zeleň vhodné 
druhové skladby a vhodného umístění 

Hodnoty přírodní a krajinné 

- rozvíjet harmonii prostředí s osídlením ochrannou základního krajinného rámce 
tvořeného lesy a krajinnou zelení, jeho doplněním (břehové porosty podél vodních ploch 
a toků…) včetně prolínání krajinné a sídelní zeleně a koordinací s územním systémem 
ekologické stability. 

- v nezastavěném území realizovat výsadby dřevin, dle stanovištních podmínek, 
podél vodních toků a melioračních kanálů 

- neměnit charakter přírodních horizontů sídla (kromě havarijních stavů nesmí se 
odlesnit, trvale vykácet vzrostlá zeleň, v případě havarijních stavů je nutno zajistit 
obnovu) 

Hodnoty přírodně – civilizační, civilizační 

- prostupnost krajiny – stávající cestní síť v krajině, cyklotrasy 

- občanskou vybavenost veřejného charakteru 

- technickou infrastrukturu 

- obslužnost hromadnou autobusovou dopravou 

- prvky meliorační soustavy 
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B.2 OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO  

PROSTŘEDÍ 

V rámci územního plánu jsou navrženy zásady a opatření na ochranu zdravých 
životních podmínek a životního prostředí. Územní rozsah je vymezen v grafické části ve 
výkrese č. II. 6 Koordinační výkres. 

- odkanalizování a čištění odpadních vod 
- max. dopad negativních vlivů (v plochách výroby, sportu…): 

- pro tyto plochy (jedná se o plochy stávající i navrhované) platí, že dopad 
negativních vlivů (např. hluk, prašnost apod.) bude max. na hranici této plochy 
rozdílného využití, negativní vlivy z těchto ploch nesmí zasahovat do ploch 
stávajícího i navrhovaného chráněného venkovního prostoru staveb 

- chov hospodářských zvířat v zemědělských areálech je možný pouze v 
takové koncentraci, aby nedošlo k obtěžování obyvatelstva vyššími 
koncentracemi páchnoucích látek, rozhodující je vzdálenost k nejbližšímu 
chráněnému venkovnímu prostoru; páchnoucí látky z chovu hospodářských zvířat 
nesmí být ve vystupující vzdušině obsaženy v koncentraci obtěžujících 
obyvatelstvo 

 
- Záměr na umístění stavby pro výrobu u stávajících ploch obytných bude 

posouzen z hlediska předpokládané hlukové zátěže na stávající plochy smíšené obytné s 
tím, že nejpozději v rámci územního řízení pro jednotlivé stavby umísťované na plochy 
výroby bude prokázáno, že celková hluková zátěž nepřekročí hodnoty stanovených 
hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru a chráněných venkovních 
prostorách staveb. 

- Záměr na umístění objektu pro bydlení a jiných chráněných venkovních prostor 
(např. plocha pro sport, rekreaci) u stávající výrobní zóny bude posouzen z hlediska 
předpokládané hlukové zátěže ze stávající plochy výroby s tím, že chráněné prostory 
budou u stávající plochy pro výrobu navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení 
prokazujícího, že celková hluková zátěž z výrobní plochy nepřekročí hodnoty 
hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněné 
venkovní prostory staveb. 

- Pro plochy s potenciálně rozdílným využitím s převažující funkcí bydlení je 
stanovena podmínka specifikující nepřípustné využití, a to o nepřípustné využití pro 
veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad 
přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení 
negativních účinků musí být prokázáno v rámci územního řízení) 

 
 
B.3. OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJ Ů, ZEMSKÉHO POVRCHU, 

PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD  
 
V rámci územního plánu jsou navrženy zásady a opatření na ochranu krajiny: 
 
- čištění odpadních vod převážné části zastavěného území na sídlištních ČOV 
 
- ochrana přístupu k vodotečím – podél vodotečí bude zachován přístupný pruh 

pozemků v šířce 6 – 8 m od břehové hrany, v němž nebudou přípustné činnosti a stavby 
(např. oplocení…), které by zamezily volnému přístupu k vodoteči 
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C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, V ČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVI- 
TELNÝCH PLOCH, PLOCH P ŘESTAVBY A SYTÉMU SÍDELNÍ ZELEN Ě 

 
Správní území obce Lány u Dašic je tvořeno vlastní obcí Lány u Dašic. Řešené 

území zahrnuje katastrální území Lány u Dašic o celkové výměře 357 ha. 
 

C.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE  
 
- Zachovává kontinuitu vývoje sídla v návaznosti na platný územní plán  
- Zachovává a rozvíjí urbanistickou strukturu sídla s propojením na okolní krajinu 

při respektování krajinného rázu, uspořádání zastavitelných ploch je řešeno převážně v 
návaznosti na zastavěné území. 

- Vymezením ploch pro bydlení, občanské vybavení a výrobu vytváří územní plán 
podmínky pro stabilizaci počtu obyvatel, zlepšení věkové struktury obyvatelstva a 
udržení obyvatel v sídle. 

- ÚP vymezuje plochy umožňující rozvoj pracovních příležitostí v primárním 
sektoru (stabilizovaný areál drobné výroby a skladování), v sekundárním sektoru 
(stávající plochy bydlení venkovského v RD, smíšené obytné), v terciálním sektoru a v 
cestovním ruchu (posílení služeb a turistické infrastruktury v rámci ploch se smíšeným 
využitím). 

- Navržené koncepční zásady umožní zajistit dostatečné technické vybavení a 
obsluhu území, vytváří podmínky pro zlepšení prostupnosti krajiny a vedení 
cyklistických tras 

 
PLOCHY BYDLENÍ 
Jsou stabilizovány plochy pro bydlení v rodinných domech. Nové plochy pro 

bydlení v rodinných domech jsou navrženy zejména na okrajích zastavěného území. 
Jsou navrženy na jihozápadním okraji obce v návaznosti na započatou výstavbu RD.  

 
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
Jsou stabilizovány plochy smíšené obytné. Nové nejsou navrhovány. 
 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
Stávající plochy (veřejné i komerční občanské vybavení, sport) jsou 

stabilizovány. Navržena je nová plocha pro sportovní vyžití za obecním domem. 
 
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
Stávající plochy jsou stabilizovány, nové nejsou navrhovány. 
 
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 
Stávající plocha (výroba drobná) je stabilizována. Nové nejsou navrhovány. 
 
PLOCHY SÍDELNÍ ZELEN Ě 
Stávající plochy sídelní zeleně jsou stabilizovány. 
 
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
Stávající plochy jsou stabilizovány, nová plocha je navrženy pro stavbu rychlostní 

silnice R35. 
 
 
C.2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH P ŘESTAVBY 
 
V územním plánu jsou navrženy následující lokality: 
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- bydlení venkovské v RD ( funkční plocha BV ): ..     Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 

- doprava – silniční  ( funkční plocha DS ): .. Z6, Z7 

 

Vymezení zastavitelných ploch : 
 

 Plocha Popis plochy 

Z1 

Rozloha plochy: 0,11 ha 

Funkční využití: BV 
Plocha se nachází na severozápadním okraji zastavěného území. Lokalita je 
určena pro výstavbu RD. Lokalita je napojena na místní komunikaci. Plocha 
bude napojena na rozvody vody, plynu a elektrické energie. 

Z2 

Rozloha plochy: 0,25 ha 

Funkční využití: BV 

Plocha se nachází na západním okraji zastavěného území v proluce mezi 
zástavbou. Lokalita je určena pro výstavbu RD. Lokalita bude napojena na 
místní komunikaci. Plocha bude napojena na stávající řady vody, kanalizace, 
plynu a elektrické energie.  
 
Podmínky využití: 
Lokalita se nachází v záplavovém území Q100, objekty budou nepodsklepené, 
spodní stavba pod úrovni kóty hladiny Q100 bude zhotovena z materiálu, které 
odolají dlouhodobému působení vody, kóty podlah obytných místností budou 
umístění min. 30 cm nad hladinou Q100. Veškeré stavby a činnosti v 
záplavovém území podléhají souhlasu vodoprávního úřadu podle § 17 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 

Z3 

Rozloha plochy: 0,61 ha 

Funkční využití: BV  

Plocha se nachází na západním okraji zastavěného území obce.  Lokalita je 
určena pro výstavbu RD. Lokalita bude napojena na místní komunikaci novou 
komunikací. Plocha bude napojena na stávající řady vody, kanalizace, plynu a 
elektrické energie.  

 
Podmínky využití: 

Lokalita se nachází v záplavovém území Q100, objekty budou nepodsklepené, 
spodní stavba pod úrovni kóty hladiny Q100 bude zhotovena z materiálu, které 
odolají dlouhodobému působení vody, kóty podlah obytných místností budou 
umístění min. 30 cm nad hladinou Q100. Veškeré stavby a činnosti v 
záplavovém území podléhají souhlasu vodoprávního úřadu podle § 17 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 

Z4 

Rozloha plochy: 0,55 ha 

Funkční využití: BV 

Plocha se nachází na jihozápadním okraji zastavěného území obce. Lokalita je 
určena pro výstavbu RD. Lokalita bude napojena ze stávající účelové 
komunikace sjezdy. Plocha bude napojena na řady vody, plynu, elektrické 
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energie jejich prodloužením.  

 
Podmínky využití: 
Lokalita se nachází v záplavovém území Q100, objekty budou nepodsklepené, 
spodní stavba pod úrovni kóty hladiny Q100 bude zhotovena z materiálu, které 
odolají dlouhodobému působení vody, kóty podlah obytných místností budou 
umístění min. 30 cm nad hladinou Q100. Veškeré stavby a činnosti v 
záplavovém území podléhají souhlasu vodoprávního úřadu podle § 17 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 

 

Z5 

Rozloha plochy: 0,94 ha 

Funkční využití: BV 
 
Plocha se nachází na západním okraji zastavěného území obce. Lokalita je 
určena pro výstavbu RD. Plocha bude napojena na stávající silnici III. třídy 
novou komunikací. Plocha bude napojena na řady vody, plynu, elektrické 
energie jejich prodloužením. 
 
Podmínka využití: 
Lokalita se nachází v záplavovém území Q100, objekty budou nepodsklepené, 
spodní stavba pod úrovni kóty hladiny Q100 bude zhotovena z materiálu, které 
odolají dlouhodobému působení vody, kóty podlah obytných místností budou 
umístění min. 30 cm nad hladinou Q100. Veškeré stavby a činnosti v 
záplavovém území podléhají souhlasu vodoprávního úřadu podle § 17 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 
 

Z6 

Rozloha plochy: 0,07 ha 

Funkční využití: DS 

Plocha se nachází na jižním okraji zastavěného území obce. Plocha je určena 
pro výstavbu obslužné místní komunikace pro lokality Z4 a Z5.   

Z7 

Rozloha plochy: 0,60 ha 

Funkční využití: DS 
 
Plocha se nachází na severovýchodním okraji řešeného území.  Určena je pro 
výstavbu silnice R35 dle ZÚR Pk.  
 

 
V rámci územního a stavebního řízení k  jednotlivým záměrům budou 

preferována nebo přímo vyžadována taková architektonická a technická řešení staveb, 
která by omezila nebo přímo vyloučila jejich případné nepříznivé vlivy na ovzduší, na 
kvalitu povrchových a podzemních vod a na odtokové poměry dotčených lokalit. 

 
 
 
Plochy přestavby 
 
V řešeném území jsou vymezeny tyto plochy přestavby: 
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 Plocha Popis plochy 

P1 

Rozloha plochy: 0,12 ha 

Funkční využití: OS 
 
Plocha se nachází při jihovýchodní hranici zastavěného území. Lokalita je 
určena pro výstavbu malé sportovní plochy za obecním domem.  

 
 
Systém sídelní zeleně 
 
V rozvojových plochách budou zachovány pokud možno veškeré vzrostlé dřeviny 

jako dělící, ochranné a krajinotvorné prvky a budou doplněny i výsadbou nových dřevin. 
Základní kostrou sídelní zeleně jsou lesní plochy, plochy doprovodné zeleně podél 
vodních toků. 

Vzhledem k tomu, že žádná z lokalit nemá výměru větší než 2 ha, není nutné 
vymezovat plochy veřejných prostranství.  
 
 

 
D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, V ČETNĚ PODMÍNEK  

PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ 

 

D.1. DOPRAVA 

Doprava silniční 

V územním plánu je vymezena plocha pro stavbu rychlostní silnice R35, která 
zasahuje do severovýchodního okraje území.  

Stávající dopravní kostra silnic III.třídy je zachována. Nové lokality budou 
napojeny na stávající silnice III. třídy a místní komunikace. Požaduje se respektovat 
ochranná pásma stávajících silnic. 
 

Doprava letecká 

Řešené území leží v ochranném pásmu radiolokačních zařízení letiště Pardubice. 
 

D.2. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
D.2.1. Zásobování vodou 

V obci bude zachován stávající systém zásobování pitnou vodou z veřejného 
vodovodu. V nových rozvojových lokalitách budou navrženy zaokruhované zásobovací 
řady. Pro odběry požárního zásahu je třeba zajistit a dle potřeby upravit a udržovat 
odběrná místa u vodotečí, rybníků a požárních nádrží. 

 
D.2.2. Kanalizace 

Navržena je koncepce realizace nové splaškové kanalizace zaústěné do 2 
sídlištních ČOV pro 100 a 75 EO. Nové zastavitelné plochy budou napojeny na novou 
veřejnou kanalizaci. Splaškové vody budou do doby realizace splaškové kanalizace a 
ČOV likvidovány individuelně ve smyslu platných předpisů.  
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Navrhujeme provést revizi technického stavu septiků a jímek. Septiky doplnit o 
zemní filtraci ve smyslu příslušného zákona.  

Dešťové vody z RD budou zasakovány na pozemcích RD, případně svedeny do 
dešťové kanalizace. V řešeném území je třeba zabezpečit, aby odtokové poměry na 
povrchu urbanizovaného území zůstaly srovnatelné se stavem před výstavbou. 

 

D.3. ELEKTROROZVODY  

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

 

D.4. TELEKOMUNIKACE 

Nově navržené lokality je možné připojit na stávající kabelové telekomunikační 
rozvody či vrchní vedení.  

 

D.5. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A PLYNEM 

Zachován bude systém plynofikace obce, zastavitelné plochy budou napojeny na 
STL plynovody. 

 

D. 6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Zachován bude stávající způsob nakládání s odpady. 

 

          D.7. OBČANSKÁ VYBAVENOST A VE ŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
 
Vzhledem k malé velikosti obce nelze očekávat rozvoj občanské vybavenosti. 

Drobné stavby občanské vybavenosti spojené např. s bydlením lze situovat do ostatních 
ploch s rozdílným způsobem využití.           

Stávající veřejná prostranství budou zachována a postupně upravována dle dílčích 
projektů.  

Rekreační využití krajiny je v územním plánu navrhováno jako krátkodobé 
zejména pro trvale bydlící obyvatele.   

 
 
 

E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, V ČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 
A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZM ĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ 

SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, 
PROTIEROZNÍ OPAT ŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, 

DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ A PODOBNĚ 

Přírodní hodnoty, které je nutno chránit a respektovat:  

1. Respektovat zájmová území ochrany přírody: 
o významné krajinné prvky dané ze zákona 
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2. Respektovat a upřesnit Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Územní plán vymezil dle podkladů ZÚR skladebné prvky ÚSES regionálního významu:  
 
R-ÚSES 

o regionální biokoridor RK 1281 Loučná - Halda 
 

o regionální biocentrum RC 1748 Loučná 
 

Upřesněny jsou prvky ÚSES lokálního významu: 
 
L-ÚSES 

o 3 lokální biokoridory 
o 4 lokální biocentra  

 
Nezastavitelné území 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.  

• 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 malými roztříštěnými plochami lesů 

• 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.  V řešeném území jsou ve smíšených plochách 
zastoupeny následující funkce: 

z – zemědělská – v území je zastoupena mezi jinými funkce zemědělské 
prvovýroby, nejedná se o intenzivní formy, v těchto územích plní zemědělství 
často i mimoprodukční funkce; 
p – přírodní – v území je zastoupena mezi jinými přírodní funkce, ochrana 
přírody musí být respektována i v případě zastoupení dalších funkcí   

• Plochy vodní a vodohospodářské (W) v  řešeném území jsou zastoupeny zejména 
řekou Loučná a drobnými vodními toky a vodními plochami. 

 

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES) 

V řešeném území jsou upřesněny prvky regionálního a lokálního systému 
ekologické stability. 

- RK 1281 Loučná - Halda 

- RC 1748 Loučná 

- lokální biokoridory a biocentra 

Převážná část prvků SES je nefunkční. Realizace prvků ÚSES bude řešena v 
souvislosti s komplexními pozemkovými úpravami.  
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PROSTUPNOST KRAJINY 
 
Dopravní prostupnost 

Komunikace a polní cesty, které umožňují přístup na jednotlivé pozemky a 
zajišťují tak průchodnost řešeného území, jsou vymezeny v krajině. Pro účel dopravní 
prostupnosti turistického a rekreačního charakteru – značené pěší turistické trasy a 
značené cyklotrasy – bude nadále využívána síť pozemních komunikací, kterou je třeba 
akceptovat a nadále rozvíjet jak v úrovni vymezených úseků místních komunikací, tak 
ostatních veřejných komunikací. 

Biologická prostupnost 

Prostupnost krajiny není v území narušena. Podél vodních toků jsou zachovány 
nezastavitelné pásy o šiři min. 8 m. V území jsou navrženy podél polních cest interakční 
prvky, lokální biokoridory. 

 
 

OCHRANA PŘED POVODNĚMI 
 
V řešeném území je vyhlášeno záplavové území toku Loučné a aktivní zóna 

záplavového území. Lokality Z2, Z3, Z4 a Z5 se nacházejí v záplavovém území Q100, 
objekty RD budou nepodsklepené, spodní stavba pod úrovní kóty hladiny Q100 bude 
zhotovena z materiálu, které odolají dlouhodobému působení vody, kóty podlah 
obytných místností budou umístění min. 30 cm nad hladinou Q100. Veškeré stavby a 
činnosti v záplavovém území podléhají souhlasu vodoprávního úřadu podle § 17 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).  

 
 

PLOCHY PRO DOBÝVÁNÍ NEROST Ů, PŘÍRODNÍ LÁZE ŇSKÉ ZDROJE 

V řešeném území nejsou evidována CHLÚ, ložiska nerostných surovin, dobývací 
prostory, sesuvná území, poddolovaná území a důlní díla. 

 

 

F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM  
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S UR ČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO Ú ČELU VYUŽITÍ 

PLOCH (HLAVNÍ VYUŽITÍ, POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT) , 
PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEP ŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POP ŘÍPADĚ 

PODMÍNĚNĚ  PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ T ĚCH PLOCH A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH 
PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAP ŘÍKLAD VÝŠKOVÉ 

REGULACE ZÁSTAVBY, STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ RO ZMEZÍ 
VÝM ĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMK Ů A INTENZITY 

JEJICH VYUŽITÍ) ,) 
 

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZP ŮSOBEM VYUŽITÍ: 

 

a) BV - bydlení v rodinných domech - venkovské 

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

Hlavní využití:  

- bydlení v rodinných domech 
 
Přípustné využití: 

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

- stavby a zařízení souvisejícího občanského vybavení (stavby a zařízení 
maloobchodu, ubytovací, veřejné správy a administrativy, zdravotnické a sociální 
péče, kulturní místního významu), služby nevýrobního charakteru  

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

- dětská hřiště, veřejná zeleň 

- stavby pro rodinnou rekreaci 
 
Nepřípustné využití: 

- stavby pro průmyslovou výrobu a skladování, zemědělské stavby, chov 
zemědělských zvířat 

- čerpací stanice pohonných hmot 

- hromadné a řadové garáže 
 
Podmíněně přípustné: 

- bydlení v bytových domech, při respektování charakteru okolní zástavby 

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

- výšková regulace zástavby – max. 1 NP + podkroví 

-struktura zástavby – izolované RD, maximálně dvojdomy, stavby musí 
respektovat urbanistickou strukturu, výškovou hladinu okolní zástavby a 
architektonický charakter tradiční zástavby apod,  

- výměra stavebních pozemků min. 800 m2, intenzita jejich využití bez 
zpevněných ploch – max. 40%  

 
 

b) SV – smíšené obytné venkovské 

zahrnují zejména pozemky rodinných domů, souvisejících hospodářských objektů 
a objektů řemeslné a drobné výroby, zemědělské výroby, které nesnižují kvalitu 
prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží 
zejména obyvatelům v takto vymezené ploše, dále zahrnují pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství.  
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Hlavní využití:  

- bydlení v rodinných domech spojené se zemědělskou a drobnou výrobou 
 
Přípustné: 

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

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

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

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

- dětská hřiště, veřejná zeleň 

- stavby pro rodinnou rekreaci 
 
Nepřípustné: 

- bytové domy 

- stavby pro průmyslovou výrobu 

- čerpací stanice pohonných hmot 

- hromadné a řadové garáže 
 
Prostorové uspořádání:  

- výšková regulace zástavby – max. 1 NP + podkroví 

-struktura zástavby – samostatné RD, stavby musí respektovat urbanistickou 
strukturu, výškovou hladinu okolní zástavby a architektonický charakter tradiční 
zástavby apod,  

- výměra stavebních pozemků min. 800 m2, intenzita jejich využití bez 
zpevněných ploch – max. 25%  

 

c) OV - občanské vybavení – veřejná infrastruktura  

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

Hlavní využití:  

- stavby pro občanskou vybavenost 
 
Přípustné využití: 

- stavby a zařízení pro veřejnou správu, tělovýchovu a sport, zdravotní služby, 
sociální služby, vzdělávání, kulturu 

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

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

- služební byty správců a majitelů zařízení 
 
Nepřípustné využití: 

- stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby 

- hromadné garáže, čerpací stanice pohonných hmot 

- stavby pro rodinnou rekreaci 
 
Prostorové uspořádání:  

- výšková regulace zástavby – max. 1 NP + podkroví 

-struktura zástavby – stavby musí respektovat urbanistickou strukturu, výškovou 
hladinu okolní zástavby  

- intenzita využití stavebního pozemku bez zpevněných ploch – max. 70 %  

 

d) OS - občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení  

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

Hlavní využití:  

- stavby a plochy pro tělovýchovu a sport 

Přípustné využití: 

- stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport 

- stavby a zařízení pro ubytování, stravování pro obsluhu území, veřejná zeleň 

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

- služební byty správců a majitelů zařízení 

Nepřípustné využití: 

- stavby rodinných domů, bytových domů 

- stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby 

- stavby pro rodinnou rekreaci 

Prostorové uspořádání:  

- výšková regulace zástavby – max. 1 NP + podkroví 

-struktura zástavby – stavby musí respektovat urbanistickou strukturu, výškovou 
hladinu okolní zástavby  

 

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

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

Hlavní využití:  

- stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu a služby  
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Přípustné využití: 

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

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

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

- služební byty správců a majitelů zařízení 

- zeleň veřejná a ochranná 

Nepřípustné využití: 

- stavby rodinných a bytových domů 

- stavby pro rodinnou rekreaci 

- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu 

Prostorové uspořádání: 

-struktura zástavby – stavby musí respektovat výškovou hladinu okolní zástavby  

- intenzita využití stavebního pozemku bez zpevněných ploch – max. 50 %  

 
h) PV - plochy veřejných prostranství  

Hlavní využití: 

- veřejně přístupné zpevněné i nezpevněné plochy 

Přípustné využití: 
- komunikace, chodníky, zpevněné plochy návsí, plochy dopravy v klidu, 

- vodní plochy, veřejná zeleň, parkové úpravy, 

- objekty a stavby pro tělovýchovu a sport, 

- prvky drobné architektury a mobiliáře pro relaxaci, 

- stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním nebo 

přípustným využitím. 

Nepřípustné využití: 
- objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným 

využitím. 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu: 
- výšková hladina zástavby – max. 5m nad upravený terén, 
 

ch) ZV - veřejná prostranství – veřejná zeleň 

zahrnují zejména plochy veřejných prostranství sloužící jako plochy zeleně 

veřejně  

Hlavní využití: 

- plochy veřejné zeleně 
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Přípustné: 

- přírodní i uměle založené plochy zeleně, umělé a přírodní vodní plochy 

- hřbitovy, ochranná, izolační zeleň 

- přírodní a dětská hřiště, sportovní zařízení 

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

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

- čerpací stanice pohonných hmot 

- stavby pro výrobu, skladování 

 
Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu: 
- výšková hladina zástavby – max. 5 m nad upravený terén, 

 

i) DS - dopravní infrastruktura – silni ční  
 

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

Hlavní využití:  

- stavby pro silniční dopravu  
 
Přípustné využití: 

- silnice, místní komunikace, cesty, chodníky, cyklistické stezky 

- odstavné a parkovací plochy, zastávky autobusů včetně přístřešků 

- zpevněná veřejná prostranství, drobné plochy zeleně 

- technická infrastruktura 
 
Nepřípustné využití: 

- veškeré stavby a činnosti, které nesouvisí s hlavním využitím a nejsou uvedeny 
jako stavby přípustné, informační zařízení – reklamní tabule 

 

j) NZ - plochy zemědělské  

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

Hlavní využití:  

- obhospodařování zemědělského půdního fondu 
 
Přípustné využití: 

- zemědělské obhospodařování, stavby pro skladování krmiv, stavby pro dočasný 
chov zvířat – např. salaše, oplocené výběhy zvířat, oplocené pastviny a sady 
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- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, 
stromořadí apod.) kromě zalesnění jen dle ÚSES, vodní plochy 

- stavby a zařízení technické vybavenosti, stavby související dopravní 
infrastruktury 

 
Nepřípustné využití: 

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

- skládky odpadů 
 
Podmíněně přípustné: 

-zemědělské účelové komunikace v rámci KPÚ 

-zalesnění pozemků za podmínky nenarušení veřejných zájmů 

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

 

k) NL- plochy lesní 

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

Hlavní využití:  

- zajištění podmínek pro využití pozemků pro les a jeho údržbu  
 
Přípustné využití: 

- lesní plochy 

- stavby a zařízení lesního hospodářství 

- stavby a zařízení technické a dopravní vybavenosti související s lesním 
hospodářstvím  
 
Nepřípustné využití: 

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

- dopravní a technická infrastruktura za podmínky, že převáží ekonomika 
realizace stavby nad ochranou lesa  

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

 

l) W - plochy vodní a vodohospodářské 

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

Hlavní využití:  

- vodohospodářské využití 
 
Přípustné využití: 

- vodní plochy a toky, pozemky určené pro vodohospodářské využití 
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- vodohospodářské stavby, další stavby související s hlavním využitím území 

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

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

- stavby dopravní a technické infrastruktury  za podmínky nalezení technického 
řešení, které nenaruší ekologickou stabilitu 

 

m) NS - plochy smíšené nezastavěného území 
zahrnují zpravidla pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky zemědělského 

půdního fondu, případně pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez rozlišení 
převažujícího způsobu využití, pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů a 
pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

Hlavní využití:  

- ochrana stávajících přírodních ploch 

- krajinářské, zemědělské a lesní využití 

- liniová výsadba, výsadba remízů, stromové a keřové zeleně vhodných 
přirozených druhů dřevin 

Přípustné využití: 

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

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

- vodní plochy a toky, pozemky určené pro vodohospodářské využití 

- stavby dopravní a technické infrastruktury   

Nepřípustné využití: 

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

- skládky odpadů 

Podmíněně přípustné: 

- zemědělské účelové komunikace v rámci KPÚ 

 

Území řešené územním plánem je rozděleno do funkčních ploch, pro něž jsou 
stanovená přípustná využití a nepřípustná využití, případně podmíněně přípustné 
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.  

U stávajících staveb, jejichž funkce není v souladu s návrhem funkčního využití 
plochy, ve které leží, mohou být prováděny pouze udržovací práce, změny užívání. 
Jakékoli stavební úpravy či stavební změny stávající stavby spočívající zejména 
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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.   
Pokud není pro území zpracována územní studie, posuzuje koncepci využití území a 
potřeby zajištění přístupnosti a návaznosti technické infrastruktury stavební úřad po 
projednání s pořizovatelem územního plánu.  

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

- 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 

 
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 
 
Na území obce bude respektována oblast krajinného rázu – krajina zemědělská. 
 
Pro využití všech vymezených ploch s rozdílným způsobem využití se proto 

stanovují tyto podmínky: 
■ při výstavbě respektovat současnou prostorovou kompozici města s tím, že 

výšková hladina zástavby nesmí výrazně narušit současný krajinný ráz, 
■ do volné krajiny neumisťovat zařízení narušující harmonická měřítka krajiny 

(výškové stožáry, větrné elektrárny, fotovoltaické elektrárny, velkokapacitní zařízení 
pro ustájení zvířat a objekty pro skladování či odstavování zemědělské techniky a pod.), 

■ do projektových dokumentací jednotlivých záměrů zahrnout jejich začlenění do 
krajiny (jednotlivé záměry budou respektovat urbanistický charakter území, harmonické 
měřítko) a navrhnout ozelenění, 

■ inženýrské sítě umisťovat přednostně pod zem, 
■ při výstavbě budov i výsadbě zeleně dbát na zachování tradičních a vytváření 

nových výhledů a průhledů, zejména na charakter původní zástavby domů v centrální 
části obce 

■ v ZÚ a v zastavitelných plochách se na střechách budov nevylučuje umisťování 
fotovoltaických systémů, 

■ zvyšovat pestrost krajiny, zejména obnovou a doplňováním doprovodné zeleně 
podél komunikací a rozptýlené zeleně (solitéry, remízky, aleje a pod.), 

■ zvyšovat prostupnost krajiny rozšiřováním, obnovou a údržbou cestní sítě, 
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G. VYMEZENÍ VE ŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠ ŤOVÁNÍ 

OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ 
LZE PRÁVA K POZEMK ŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 
V rámci územního plánu jsou vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby s možností 

vyvlastnění: 
 
Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury: 
 
VD 1 – rychlostní silnice R35 včetně souvisejících investic, k.ú.Lány u Dašic 

Veřejně prospěšná opatření k založení prvků ÚSES: 

VU 1 - vymezení RC 1748 – k.ú. Lány u Dašic 

VU 2 - vymezení LC 111 - k.ú. Lány u Dašic 

VU 3 - vymezení LC 112 - k.ú. Lány u Dašic 

VU 4 - vymezení LC 115 - k.ú. Lány u Dašic 

 

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

 
 
 

 
H. VYMEZENÍ DALŠÍCH VE ŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT 
PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

 
V rámci územního plánu nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby s možností  

uplatnění předkupního práva. 
 
 
 

CH. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů, VE KTERÝCH JE 
ROZHODOVÁNÍ O ZM ĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍN ĚNO ZPRACOVÁNÍM 

ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ PO ŘÍZENÍ A 
PŘIM ĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDIE DO EVIDENCE 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 
 
Územní plán nevymezuje plochy, kde by bylo nutné prověřit možnost jejich 

využití územní studií. 
 
 

 

I. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů ÚZEMNÍCH REZERV A 
STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, V ČETNĚ PODMÍNEK PRO 

JEHO PROVĚŘENÍ 

V řešeném území je vymezena územní rezerva R1 pro dopravní stavbu – 
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rychlostní silnici R35. Šíře koridoru územní rezervy je 600 m. 

 

 

 

J. STANOVENÍ POŘADÍ ZM ĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 
 
V územním plánu není stanovena etapizace. 
 
 
 
 

K. STANOVENÍ KOMPENZA ČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 
V územním plánu nejsou stanovena kompenzační opatření. 

 

 

 
L. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A PO ČTU VÝKRESŮ 

K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 
 

NÁVRH:  

I.A. Textová část – 23 listů 

I.B. Grafická část: 

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

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

I.3 - Výkres technické infrastruktury 

            vodní hospodářství       M 1 : 5 000, počet listů - 1 

I.4 - Výkres technické infrastruktury 

            elektro-plyn -spoje       M 1 : 5 000, počet listů - 1 

I.5 - Výkres VPS, VPO a asanací       M 1 : 5 000, počet listů – 1 
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1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

O pořízení ÚP rozhodlo zastupitelstvo obce Lány u Dašic dne 22.3.2012.  

Na základě žádosti obce ze dne 23.8.2012 podle § 44 zákona č. 183/2006 Sb., 
v platném znění (stavební zákon) Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta, 
zahájil proces pořízení ÚP Lány u Dašic.  

Pořizování dokumentace začalo zpracováním zadání. Veřejnou vyhláškou ze dne 
9.11.2012 bylo oznámeno projednání návrhu zadání ÚP Lány u Dašic. Návrh zadání byl 
vystaven od 14.11.2012 do 14.12.2012 na obecním úřadě v Lánech u Dašic a na 
Magistrátu města Pardubice. V rámci projednání nebyl dotčeným orgánem uplatněn 
požadavek na zpracování vyhodnocení vlivu dokumentace na životní prostředí. 

           Dne 10.1.2013 pořizovatel požádal obec Lány u dašic o schválení dopracovaného 
návrhu zadání a dne 17.1.2013 zastupitelstvo obce tento návrh zadání bez připomínek 
schválilo. Schválené zadání bylo předáno projektantovi pro zpracování návrhu ÚP. 

           Dne 22.5.2013 proběhlo společné jednání v zasedací místnosti MmP- OHA 
o návrhu ÚP Lány u Dašic. Návrh ÚP byl vystaven od 29.4.2013 do 21.6.2013. 
Zveřejnění návrhu ÚP Lány u Dašic bylo oznámeno i veřejnou vyhláškou. V termínu 
projednávání neobdržel pořizovatel žádné připomínky od veřejnosti. 

           Dne 26.6.2013 pořizovatel požádal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor 
strategického rozvoje kraje o stanovisko k návrhu územního plánu z hlediska zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší vztahy, soulad s politikou územního 
rozvoje a zásadami územního rozvoje dle § 50 odst. 7 stavebního zákona. Tento orgán 
vydal dne 10.7.2013 stanovisko, ve kterém uvedl nedostatek ve vymezení prvků ÚSES, 
tzn. návaznost na sousední obec,  na vymezení zastavitelných ploch Z4 a Z5 do 
záplavového území, bez řádného zdůvodnění a upozornil na chybějící stanovení lhůty 
pro pořízení územní studie. Po vysvětlení a odstranění uvedených nedostatků KrÚ 
Pk/OSRK vydal souhlasné stanovisko.  

Po obdržení souhlasného stanoviska a provedených úpravách vycházejících z výsledků 
společného jednání bylo dne 18.12.2013 oznámeno zahájení řízení o Územním plánu 
Lány u Dašic. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce obce Lány u Dašic a 
Magistrátu města Pardubic. Termín veřejného projednání návrhu ÚP Lány u Dašic byl 
stanoven na 4.2.2014 na obecním úřadě v Lánech u Dašic, vystaven k nahlédnutí byl 
v době od 31.12.2013 do 11.2.2014. V rámci řízení o územním plánu byla podána 1 
námitka (Ing. Karel Václavík). Námitka byla vyhodnocena, byl vypracován návrh 
rozhodnutí o námitce a dle novelizace stavebního zákona (§ 53 odst. 1) byl návrh 
rozhodnutí o podané námitce zaslán dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako 
nadřízenému orgánu k uplatnění stanovisek. Došlá stanoviska byla souhlasná, 
neobsahovala požadavky na úpravu či doplnění projednávané dokumentace a návrh 
územního plánu mohl být předložen Zastupitelstvu obce Lány u Dašic k vydání.   

 

 
2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE  A 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, 
VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA Š IRŠÍCH 

VZTAH Ů 

Soulad s Politikou územního rozvoje ČR 2008 

Z  Politiky územního rozvoje ČR 2008, která byla schválena usnesením vlády ČR 
č. 929 ze dne 20.7.2009, nevyplývá žádný zvláštní požadavek. Řešené území se nachází 
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v rozvojové oblasti republikového významu OB 4 Hradec Králové - Pardubice. 

V souladu s čl. 14 PÚR ČR 2008 (ochrana civilizačních a kulturní hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví) jsou navrženy 
zastavitelné plochy v prolukách uvnitř zastavěného území, na okraji zastavěného území 
bez výrazných zásahů do volné krajiny. 

Dle čl. 24 PÚR jsou v územním plánu vytvořeny dostatečné podmínky pro 
zlepšování dostupnosti území – blízkost budoucí rychlostní silnice R35. 

Dle čl. 25 jsou vytvořeny podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva 
před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, 
eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. V zastavěném území a 
zastavitelných plochách budou vytvářeny podmínky pro zadržování, vsakování i 
využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.  

Územní plán Lány u Dašic zohledňuje výše uvedené republikové priority 
územního plánování, které jsou stanoveny tak, aby bylo dosaženo vyváženého vztahu 
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel.  

Soulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací 

V současné době jsou vydány Zásady územního rozvoje Pardubického kraje. 
Návrh ÚP  respektuje záměry kraje obsažené ve vydaných Zásadách územního rozvoje 
Pardubického kraje.  

Respektována je trasa rychlostní silnice R35 procházející severním okrajem 
řešeného území (dle ZÚR Pk VPS D01), prvky ÚSES - RK 1281 Loučná – Halda (dle 
ZÚR Pk VPS U35), RC 1748 Loučná (dle ZÚR Pk VPS U21), přírodní památka Přesyp 
u Malolánského. 

 Ve správním území obce Lány u Dašic se nachází samotná obec Lány u Dašic. 
Obec se nachází na východním okraji ORP Pardubice.  

 
Dále jsou respektovány zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly, které 

jsou stanovené v čl. 1, čl. 6, čl.7, čl.12, čl.13 a čl.133 ZÚR Pk. Jedná se zejména o tyto 
zásady a úkoly: 

 
- prověřit možnosti zlepšení silniční sítě ve vazbách na vybranou komunikační síť, 

sledovanou v ZÚR –  R 35  

- respektovat požadavky na ochranu přírodních památky Přesypy u Malolánského 

- respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES za 

podmínek stanovených odst.  

 
- respektovat priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 

území 
- v návrhu územního plánu je rovnoměrně zajištěn rozvoj obce v oblasti bydlení, 

volnočasových aktivit, výroby. Funkce bydlení a drobné výroby jsou nejvýrazněji 
zastoupeny v řešeném území a tomu odpovídá i navržený rozvoj v této oblasti. Kapacita 
navržených ploch umožní rozvoj v delším časovém horizontu (cca 10 let). Výrobní 
oblast vzhledem k velikosti obce je přiměřená a větší rozvoj obec nepředpokládá.  

V oblasti veřejné infrastruktury obec disponuje základním zázemím a vzhledem 
k malé velikosti obce a blízkosti větších sídel, se nepředpokládá rozvoj občanské 
vybavenosti. V oblasti silniční dopravy je intenzita dopravy na silnicích III. třídy velmi 
malá.     

 

- rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní veřejné dopravy a s 
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vazbou na sídla s odpovídající sociální infrastrukturou – obec Lány u Dašic se 
nachází v blízkosti větších měst (Pardubice, Dašice, Sezemice). Vzhledem k blízkosti 
silnice I/36 a II/322 má obec přijatelnou dopravní dostupnost za pracovními 
příležitostmi, kulturními, vzdělávacími a jinými možnostmi.  
 

- ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s 
ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturou, limity 
rozvoje území a ochranu krajiny – navrhované záměry v oblasti bydlení navazují na 
zastavěné území obce. Jednotlivé zastavitelné plochy jsou napojitelné na veřejný 
vodovod, budoucí kanalizaci, plyn a rozvody elektrické energie, na místní komunikace  

Při návrhu územního plánu se vycházelo vymezení hranice zastavěného území a 
vhodných ploch navazujících na toto území a požadavků obce a majitelů pozemků.  

 
Základním požadavkem obce je stabilizovat stávající počet obyvatel v území a 

mírně jej zvyšovat. Cílem obce není masově rozvíjet bytovou výstavbu, spíše využít 
volné plochy v prolukách mezi stávající zástavbou a přírodními a dopravními hranicemi 
na okraji obce.  

V řešeném území je navrženo celkem 7 zastavitelných ploch, jedna plocha 
přestavbová, z toho 5 ploch pro bydlení o celkové výměře 2,46 ha a 2 plochy pro 
dopravní stavby. 

Rozvojové plochy nezakládají žádné nové lokality ve volné krajině.  
 

- posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat 
příznivá urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce 
kvalitní řešení veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně, vybavení sídel 
potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny 
- navrhované plochy pro výstavbu RD jsou menšího rozsahu, jsou situovány na okraj 
zastavěného území obce podél stávajících komunikace. V řešeném území jsou plochy 
zeleně výrazně zastoupeny zejména zahradami rodinných domů, veřejnou zelení ve 
středu obce. 

U navrhovaných ploch se předpokládá větší výměra zahrad, větší plochy 
veřejných prostranství se nepředpokládají vzhledem k jejich dostatečnému zastoupení 
v obci. 

 

            - priorita vyváženého a efektivního využívání zastavěného území a 
zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné 
využití ploch a objektů v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby 
nevyužívaných objektů a areálů v sídlech 

 
Urbanistické řešení zachovává celistvost sídla, zastavitelné plochy nejsou 

navrhovány ve volné krajině, pouze v prolukách ve stávající zástavbě a na okraji 
zastavěného území. V území je velmi málo nevyužívaných objektů. Stávající starší 
objekty se přestavují.   

 
 
 - zachovat přírodní hodnoty, biologickou rozmanitost a ekologicko-

stabilizační funkci krajiny, ochrana pozitivních znaků krajinného rázu - předmětné 
území se nachází v území intenzivně zemědělsky využívaném, pozemky určené 
k výstavbě jsou vedeny a užívány jako orná půda. Krajinářská hodnota v území je nízká 
a nebude narušena novou výstavbou. K zachování přírodních hodnot a ekologicko-
stabilizační funkci krajiny bude napomáhat vymezení prvků ekologické stability 
v řešeném území.    

Vzhledem k předpokládané výstavbě přízemních rodinných domů s obytným 
podkrovím a větší výměrou stavebních pozemků nebude narušen krajinný ráz. 
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- zpřesněno je vymezení regionálních biocenter a biokoridorů (RK 1281, RC 

1748)) v souladu s metodikou ÚSES a požadavky specifických oborových dokumentací 
tak, aby byly dodrženy nejméně jejich minimální parametry a zajištěna jejich funkčnost 
(čl.113 ZÚR) 
 

- respektovány jsou zásady platné pro krajinu zemědělskou dle čl. (133), ve 
které se řešené území nachází. 

 
- dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu;  

- zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí jsou navržena v nezbytně nutné 

míře při zohlednění krajinných hodnot území;  

- zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním doprovodné zeleně 

podél komunikací a rozptýlené zeleně (solitéry, remízky apod.);  

 
 

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 
 
Správní území obce Lány u Dašic je tvořeno vlastní obcí. Řešené území zahrnuje 

katastrální území  o celkové výměře 357 ha. 

Obec Lány u Dašic leží na východní hranici ORP Pardubice, v centrální části 
Pardubického kraje, asi 8 km východně od Pardubic. Obec sousedí s městy Sezemice a 
Dašice. Vlivem dobrého dopravního spojení má obec vazby na vyšší střediska osídlení 
Pardubice, Sezemice, Dašice. Lesní plochy jsou zastoupeny v řešeném území velmi 
málo.  

Tato dobrá poloha nahrazuje nedostatečnou občanskou vybavenost a pracovní 
příležitosti v obci a s dobrým životním prostředím vytváří předpoklady pro výstavbu 
nových RD. Obec Lány u Dašic je sídlo s převažující funkcí obytnou a výrobní. Bydlení 
lze charakterizovat jako bydlení venkovské. Podíl občanského vybavení je minimální. 

Návrh územního plánu je koordinován s územními plány Sezemice, Dašice 
zejména po stránce návaznosti prvků ÚSES, technické a dopravní infrastruktury. 
Vymezené biokoridory LK 96 a 95 (převzaté z ÚAP ORP Pardubice) je třeba při 
nejbližší změně ÚP Sezemice vymezit na území města Sezemice, aby byla zajištěna 
návaznost jejích tras. Ostatní LK a LC mají návaznost na ÚP Sezemice a Dašice ( 
poznámka LK 56 a 63 uvedené ve stanovisku KÚ odboru rozvojem fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu nejsou vymezeny v ÚP Dašice). 

 

 
 

3. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ 
 
Zadání územního plánu Lány u Dašic bylo projednáno v roce 2012 s dotčenými 

orgány státní správy, správci inženýrských sítí a veřejností a dne 17.1.2013bylo 
schváleno zastupitelstvem obce Lány u Dašic. 

 
Pokyny pro zpracování návrhu ÚP vyplývající ze schváleného zadání byly 

dodrženy a jsou zapracovány do návrhu ÚP. 
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4. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 

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

V územním plánu nejsou vymezeny záležitosti nadmístního významu, které by 
nebyly řešeny v ZÚR.  

 

 
5. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE 

ODSTAVCE 4 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
 

ÚP Lány u Dašic byl v rámci celého procesu projednáván s dotčenými orgány, 
které chrání veřejné zájmy. S dotčenými orgány, které uplatnily svá stanoviska a 
požadavky na úpravu návrhu v rámci společného jednání, byla stanoviska koordinována 
(viz tabulka Vyhodnocení společného projednání návrhu ÚP Lány u Dašic“).  

V procesu řízení o návrhu územního plánu došlá stanoviska dotčených orgánů, 
které uplatnily svá stanoviska v procesu řízení o návrhu územního plánu, buď 
požadovala drobné doplnění v textové části (bylo splněno), nebo žádné úpravy 
v projednávané dokumentaci nebyly požadovány (viz tabulka „Vyhodnocení veřejného 
projednání návrhu ÚP Lány u Dašic“). 
 



Vyhodnocení společného projednání ÚP Lány u Dašic 
 
 Dotčený orgán 

 
Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

1. ČR - Státní energetická 
inspekce, náměstí Republiky 12, 
530 02 Pardubice  

18.6.2013 

Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro 
Královéhradecký a Pardubický kraj jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 94 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 13 odst. 3 
zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění ve 
spojení s § 50 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
sdělujeme, že s návrhem ÚPO souhlasí. 

Odůvodnění: 

Návrh ÚPO je v souladu s PÚR a ZÚR Pardubického kraje. Návrh 
ÚPO není v rozporu s námi chráněnými zájmy. 

Souhlasíme se zpracovaným řešením a neuplatňujeme žádné 
námitky proti jeho schválení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 

2. Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, Teplého 
1526, 530 02 Pardubice  

21.6.2013 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje v souladu 
s ustanovením § 31 odst. 1 písm b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 odst. 6 zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů, ve znění zákona 320/2002 Sb., posoudil 
dokumentaci, z hlediska zájmů požární ochrany a ochrany 
obyvatelstva. 

Na základě provedeného posouzení Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje vydává souhlasné stanovisko 

 

 

 

 

 

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
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3. Krajská hygienická stanice, 
U Divadala 828, 530 02 
Pardubice 

29.5.2013 

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu územního plánu 
s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává 
KHS v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona toto stanovisko: 
S projednáním „návrhu územního plánu Lány u Dašic“  souhlasí. 

Odůvodnění 
KHS se k návrhu zadání ÚP Lány u Dašic vyjádřila stanoviskem s č.j. 
KHSPA 18811/2012/HOK-Pce ze dne 28.11.2012 bez podmínek.  

Nově navržené lokality: 
Z1 – lokalita je situována v severozápadní části zastavěného území 
obce. Plocha je určena pro BV – bydlení v rodinných domech – 
venkovské. 
Z2, Z3, Z4, Z5 - lokality jsou situovány na západním okraji 
zastavěného území obce. Plochy jsou určeny pro BV – bydlení 
v rodinných domech – venkovské.  
Z6 – lokalita se nachází na jižním okraji  zastavěného území obce.  
Plocha je určena pro výstavbu obslužné místní komunikace pro 
lokality Z4 a Z5.  
Z7 – lokalita je situována na severovýchodním okraji řešeného 
území. Jedná se o plochu pro výstavbu silnice R35 dle ZÚR 
Pardubického kraje. 
P1 – jedná se o plochu přestavby, která je navržena v jižní části obce. 
Lokalita je určena pro výstavbu malé sportovní plochy za obecním 
domem. 

 

 
 
- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 

4. Krajský úřad Pk, Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice 
- odbor dopravy a silničního 
hospodářství 

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 



ÚP LÁNY U DAŠIC                                                                                                              32 

ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH                             DATUM:05/2014 

5. Krajský úřad, Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice 
- odbor životního prostředí a 
zemědělství 

1.7.2013 (došlo po termínu) 

Stanovisko dotčených orgánů státní správy ve smyslu ust. § 50 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Pardubického kraje k akci: „Společné jednání o návrhu 
územního plánu Lány u Dašic“. 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas) 
Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší a souvisejících předpisů nejsou z hledisek zájmů 
sledovaných orgánem ochrany ovzduší Krajského úřadu 
Pardubického kraje k předloženému návrhu územně plánovací 
dokumentace žádné další požadavky nad rámec požadavků 
vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a 
územně analytických podkladů. 

Orgán ochrany přírody (zpracovatel vyjádření Mgr. Radka Plívová) 
Z hlediska zvláště chráněných území, přírodních parků a regionálního 
územního systému ekologické stability (dále ÚSES), které jsou 
v kompetenci Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany 
přírody a krajiny, není námitek proti návrhu ÚP za podmínky 
zachování prostorových a funkčních parametrů biokoridorů a 
biocenter ÚSES všech úrovní tak, aby byla zajištěna plná 
průchodnost těchto biokoridorů a biocenter. 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. 
M. Boukal, Ph.D.) 
Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný 
orgán státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen 
OZPF) dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění 
pozdějších změn (dále jen „zákon“), posoudil předloženou žádost a 
dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává S O U H L A S 
k uvedené věci ”ÚP Lány u Dašic, návrh“, s vyhodnocením 

 
 
 
 
 
 
 

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
 
 
 
 
 
 
 

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
 
 
 
 
 
 
 

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
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důsledků navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 
vyhlášky č. 13/1994 Sb. 
Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 4,6500 ha, 
z toho: 
√ Lokality: P01, Z02, Z03, Z04, Z05 - rozloha 4,0500 ha. Využití 

je možné pro bydlení. 
√ Lokalita: Z07 - rozloha 0,6000 ha. Využití je možné pro dopravu. 
Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona se 
nevztahují ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění, a neřeší se jím žádné majetkoprávní ani uživatelské vztahy 
k pozemkům. 

Orgán státní správy lesů (zpracovatel vyjádření Ing. J. Klapková) 
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, nemáme jako orgán státní správy lesů Krajského úřadu 
Pardubického kraje k předloženému návrhu územního plánu Lány 
u Dašic připomínky - dle textové části odůvodnění návrhu územního 
plánu v kap. 11. 
„Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa“ je 
uvedeno, že územní plán nenavrhuje zábor pozemků určených 
k plnění funkcí lesa. 

projednávané dokumentace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 

6. Magistrát Pardubice 
- odbor dopravy 
30.4.2013 

Odbor dopravy, oddělení speciálního stavebního úřadu a 
dopravy, Magistrátu města Pardubice po prozkoumání předloženého 
návrhu územní studie vydává v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, toto stanovisko: 
K územní studii: „Společné jednání o návrhu územního plánu Lány 
na Důlku" nemáme námitky. 
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Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22.10. 2009, 
čj. 9 As 21/2009 - 150, při vydávání závazného stanoviska podle 
§ 149 správního řádu, jehož obsah je závazný pro výrokovou část 
rozhodnutí správního orgánu, je třeba na základě § 154 správního 
řádu přiměřeně použít ustanovení o obsahu, formě a náležitostech 
rozhodnutí (§ 67 a § 68 správního řádu). Dle odst. 4) § 68 správního 
řádu není odůvodnění rozhodnutí třeba, jestliže správní orgán prvního 
stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví. Náš úřad žadateli 
v plném rozsahu vyhověl, proto v souladu s výše uvedeným své 
stanovisko neodůvodňuje. 

Upozornění pro žadatele: 
Vyjádření má platnost 6 měsíců a odbor dopravy MmP si vyhrazuje 
právo jej měnit nebo zrušit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem. Toto 
vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas a není rozhodnutím podle 
zákona č. 500/2004 Sb., 

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 

 

7. Magistrát Pardubice 
- odbor správních agend, úsek 
památkové péče 

29.5.2013 

Návrh územního plánu Kostěnice vychází z posouzeného návrhu 
zadání, ke kterému vydal příslušný orgán státní památkové péče 
stanovisko pod čj. MmP 66586/2012 ze dne 12. 12. 2012. Zájmy 
státní památkové péče nejsou návrhem dotčeny, proto ke společnému 
jednání nemáme připomínky. 

 
 
- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 

8. Magistrát Pardubice 
- odbor životního prostředí 
16.5.2013  

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

Oddělení ochrany přírody:  
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění nemáme námitek k předloženému návrhu ÚP. 
Požadujeme vymezení lokálního ÚSES dle zpracované Revize 

 
 
 
- vzato na vědomí 
 
 

- vzato na vědomí  

- dokument „Revize lokálního ÚSES“ 
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lokálního ÚSES a plán ÚSES pro území ORP Pardubice, která byla 
pro MmP zpracována v roce 2010. 
 
 
 
 
 
 
Z hlediska zákona č.334/1992Sb. o ochraně ZPF není námitek. 
 
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme námitky. 
 
Oddělení vodního hospodářství: 
ÚP bude v souladu s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací 
Pardubického kraje. Plánované zastavitelné plochy se nachází 
v záplavovém území Q100, k čemuž je nutno přizpůsobení zástavby. 
Z vodohospodářského hlediska nemáme námitek. K projednání ÚP je 
nutné doložit stanovisko Povodí Labe, státní podnik. 

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. 
 

zpracovaný v roce 2010 je v současné 
době přehodnocen a projektant může 
dokument využít jako podklad, lokální 
ÚSES je navržen a upřesněn se 
zohledněním návaznosti na území 
sousedních obcí a je upraveno jeho 
označení  
 
- vzato na vědomí 

- vzato na vědomí 
 
 
- návrh ÚP požadavky respektuje;  
informace o záplavovém území je 
uvedena u plochy Z4 a Z5; projektant 
prověřil a doplnil i k plochám Z2 a Z3 
Plochy Z4 a Z5 jsou zmenšeny na 
nezbytně nutný rozsah 
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9. Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
odbor přípravy staveb, 
Čerčanská 12, 140 00 Praha4 

20.6.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ministerstvo dopravy ČR, odbor 
infrastruktury a územního plánu, 

ŘSD ČR, oddělení předinvestiční přípravy zasílá následující 
připomínky k návrhu územního plánu {dále jen ÚP) Lány u 
Dašic 
ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená 

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

Správním územím obce Lány u Dašic prochází koridor pro 
trasu rychlostní silnice R35 v úseku Časy - Ostrov. V současné 
době probíhá příprava dokumentace pro vydání SP. 

Rychlostní silnice R35 je navrhována v kategorii R25,5/120. 
Upozorňujeme na chybné zařazení do kategorie uvedené na 
str.35 Textové části Návrhu ÚP. 

Dále upozorňujeme, že ochranné pásmo rychlostní silnice je 
počítáno 100m od osy přilehlého jízdního pásu rychlostní silnice, 
nikoli od osy silnice, jak je uvedeno na str.35 a 40 Textové časti 
Návrhu ÚP. 

Veřejně prospěšná stavba „WD1 - rychlostní silnice R35 včetně 
souvisejících investic, k.ú.Lány u Dašic" je v Návrhu ÚP Lány u 
Dašic zařazena mezi VPS a VPO, pro které lze uplatnit 
předkupní právo. Doplňujeme, že podkladem pro zápis předkupního 
práva je dokumentace pro vydání ÚR stavby, ve které jsou 
pozemky, resp.jejich části přesně specifikovány. 

 

Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 
Ministerstvo dopravy vydává, jako dotčený orgán ve věcech 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- vzato na vědomí, je respektováno 
 
- projektant v textové části návrhu ÚP 
opravil chybné zařazení silnice R35 
 
 

- projektant v textové části návrhu ÚP 
opravil chybně uvedené ochranné pásmo 
silnice R35 
 
 

- na žádost Ministerstva dopravy je 
předkupní právo u VPS „WD1 – 
rychlostní silnice R35“ z návrhu ÚP 
vypuštěno 
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nábřeží L. Svobody 1222/12, PO 
BOX 9, 110 15 Praha 1 

24.6.2013 

 

dopravy, stanovisko podle § 40 odst. 2 písm. g) zák. č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, v platném znění, podle § 56 písm. d) 
zák. č, 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, podle § 88 odst. 
1 písm. s) a t) 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 územního plánu Lány u Dašic. 

Silniční doprava 
Správním územím obce Lány u Dašic prochází koridor pro 

trasu rychlostní silnice R35 v úseku Časy - Ostrov. Rychlostní 
silnice R35 je navrhována v kategorii R25,5/120. Upozorňujeme 
na chybné zařazení do kategorie uvedené na str. 35 textové části 
návrhu ÚP. 

Dále upozorňujeme, že ochranné pásmo rychlostní silnice je dle 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 100m od osy 
přilehlého jízdního pásu rychlostní silnice, nikoli od osy silnice, 
jak je uvedeno na str. 35 a 40 textové části Návrhu ÚP. 

Navržené předkupní právo u veřejně prospěšné stavby "WD1 - 
rychlostní silnice R35 včetně souvisejících investic, k.ú. Lány u 
Dašic" požadujeme z návrhu UP odstranit. 

Ostatní druhy dopravy nejsou návrhem dotčeny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- projektant v textové části návrhu ÚP 
opravil chybné zařazení silnice R35 
 
 

- projektant v textové části návrhu ÚP 
opravil chybně uvedené ochranné pásmo 
silnice R35 
 
 
- požadavku je vyhověno, předkupní 
právo u VPS „WD1 – rychlostní silnice 
R35“ je z návrhu ÚP vypuštěno 

10. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, odbor surovinové 
politiky, Na Františku 32, 
110 15 Praha 1  

12.6.2013 

Z hlediska působnosti MÚPOPO ve věci využívání nerostného 
bohatství a těžby nerostných surovin neuplatňujeme podle ustanovení 
§ 50 odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 2 horního 
zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci žádné 
připomínky, protože v k.ú. Lány u Dašic se nenacházejí výhradní 
ložiska nerostných surovin.  

 

 

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace  
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11. Ministerstvo vnitra ČR,  
Odbor správy majetku  
P.O.BOX 21/OSM, 170 34 
Praha 7 

 
 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

12. Ministerstvo zdravotnictví, 
Odbor investičního rozvoje, 
Palackého nám. 4, 128 01 Praha   

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

13. Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro 
Pardubický kraj,  
Pobočka Chrudim 
Poděbradova 909, 537 15 
Chrudim 

13.6.2013 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim 
sděluje, že na pozemkový úřad byla Ředitelstvím silnic a dálnic 
podána žádost o zahájení komplexní pozemkové úpravy 
v katastrálním území Lány u Dašic z důvodu výstavby rychlostní 
komunikace R35. Z uvedeného důvodu doporučujeme při zpracování 
územního plánu ponechat zemědělskou půdu ve vlastnictví obce na 
realizaci plánu společných zařízení (cestní síť, biokoridory, biocentra, 
vodohospodářská a protierozní opatření aj.). 

 

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace  

- vlastnictví pozemků nelze ovlivnit 
územním plánem, územní plán neřeší 

 

14. Ministerstvo životního prostředí, 
odbor výkonu státní správy,  
Resslova 1229/2a, 500 02 
Hradec Králové  

2.5.2013 

K návrhu územního plánu obce Lány u Dašic Ministerstvo životního 
prostředí podle ustanovení § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a 
využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, uvádí, že 
ve svodném území obce Lány u Dašic nejsou evidována výhradní 
ložiska nerostných surovin a nebylo zde stanoveno chráněné 
ložiskové území. 

 

 

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 

15. Obvodní báňský úřad 
v Trutnově,  
pracoviště HK, Wonkova 1142, 
500 02 Hradec Králové 

30.4.2013 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického obdržel Vaše oznámení o společném jednání o návrhu 
územního plánu Lány u Dašic. 
Tímto omlouváme neúčast zástupce zdejšího úřadu na Vámi 
stanoveném jednání, které se bude konat dne 22. 5. 2013 v zasedací 
místnosti Vašeho úřadu. 
Vzhledem k tomu, že v řešeném území, které je zakresleno v grafické 
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příloze na Vámi uvedené internetové adrese a které je označené jako 
„ÚP LÁNY U DAŠIC – NÁVRH, 1.2. HLAVNÍ VÝKRES“ není, 
podle námi vedené evidence, stanoven žádný dobývací prostor, nemá 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického k probíhajícímu řízení žádné připomínky.  

 
- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace  

15. Státní veterinární správa, 
Husova 1747, 530 03 Pardubice 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

16. Ministerstvo obrany ČR, 
Vojenská ubytovací a stavební 
správa, Teplého 1899/C, 530 02 
Pardubice  

22.5.2013 

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 VUSS Pardubice předány Magistrátu města Pardubic 
formou vymezených území (§ 175 zákona) jako příloha pasportních 
listů. 

V řešeném území se nachází ochranné pásmo letištního 
radiolokačního prostředku zahrnuté do jevu 103 – letecká stavba 
včetně ochranného pásma viz pasport č. 40/2012. Za vymezené 
území se v tomto případě považuje zakreslené území - viz. 
příloha pasportního listu. Vydání závazného stanoviska VUSS 
Pardubice podléhá výstavba vyjmenovaná v části - VYMEZENÁ 
ÚZEMÍ - celé správní území. 

Tento regulativ požaduji zapracovat do textové i grafické části 
návrhu územního plánu.  

 

Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry příslušné 
kategorie komunikace a ochranná pásma stávajícího i plánovaného 
dopravního systému. Návrhem ani jeho důsledky nebudou dotčeny 
příp. nemovitosti ve vlastnictví ČR MO. V zájmové lokalitě se 
nenachází vojenské inž. sítě. 

Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací je podmíněn 

 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí; do návrhu ÚP je 
zapracováno dle předaných podkladů  
 
 

- regulativ je zapracován do textové části 
návrhu ÚP, projektant doplnil i do části 
grafické  
 
 

- vzato na vědomí 
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v případech, že jsou řešeny plochy pro výstavbu větrných elektráren 
(dále VE) respektování podmínek, týkajících se výstavby VE. 
V úrovni územního plánování nelze posoudit, zda eventuelně 
plánovaná výstavba VE nenaruší obranyschopnost státu ČR a zájmy 
resortu MO. Tuto skutečnost lze zjistit až na základě podrobné 
výkresové dokumentace, ve které budou uvedeny mimo jiné typy VE, 
souřadnice a výšky těchto staveb. Před realizací staveb VE je nutno 
zaslat projektovou dokumentaci k posouzení a vyžádat si stanovisko 
VUSS ke stavbě. Upozorňuji na skutečnost, že pokud se prokáže, že 
stavby VE budou mít negativní vliv na radiolokační techniku 
v užívání resortu MO, bude stanovisko k výstavbě VE zamítavé. 

- vzato na vědomí; s výstavbou větrných 
elektráren se neuvažuje 

 Sousední obce 
 

Připomínka 
 

Vyhodnocení připomínky 

1. Město Sezemice - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku  

2. Město Dašice - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku 
   

 Objednatel 

 

Připomínka (požadavek) 

 

Vyhodnocení připomínky 

 Obec Lány u Dašic - bez připomínek a požadavků  
 
Zpracovala dne 16.12.2013:  Eva Švecová, jako pořizovatel ÚP Lány u Dašic ve spolupráci s určeným zastupitelem 
 
 
 
………………………………………..                                                                                                    …………………………………………… 
                   pořizovatel                                                                                                                                                      určený zastupitel 
                                                                                                                                                                                           Václav Malínský, starosta 
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Vyhodnocení veřejného projednání ÚP Lány u Dašic 
 
 Dotčený orgán 

 
Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

1. ČR - Státní energetická 
inspekce, náměstí Republiky 12, 
530 02 Pardubice  

28.1.2014 

Souhlasíme s předloženým návrhem a neuplatňujeme žádné námitky 
proti jeho schválení 
Státní energetické inspekce, Územní inspektorát pro 
Královéhradecký a Pardubický kraj v Hradci Králové jako dotčený 
orgán státní správy příslušný podle § 94 odst. 3 zákona číslo 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon), v platném znění a podle § 13 odst. 3 zákona číslo 406/2000 
Sb., o hospodaření energií, v platném znění omlouvá svoji neúčast na 
veřejném projednávání návrhu změny, který je podle ustanovení § 52 
odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů stanoven na 4. 2. 2014. 

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 

2. Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, Teplého 
1526, 530 02 Pardubice  

5.2.2014 

Na základě provedeného posouzení Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje vydává souhlasné stanovisko  
 

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 

3. Krajská hygienická stanice, 
U Divadala 828, 530 02 
Pardubice 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

4. Krajský úřad Pk, 
Komenského nám. 125, 
532 11 Pardubice 
- odbor dopravy a silničního 
hospodářství 

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
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5. Krajský úřad, Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice 
- odbor životního prostředí a 
zemědělství 

21.1.2014  

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas) 
Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu v Pardubicích dle zákona č. 
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících předpisů neuplatňuje 
na obsah územního plánu žádné další požadavky nad rámec 
požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického 
kraje a územně analytických podkladů. 

Orgán ochrany přírody (zpracovatel Mgr. R. Plívová) 
Z hlediska zvláště chráněných území, přírodních parků a regionálního 
územního systému ekologické stability (dále ÚSES), které jsou 
v kompetenci Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany 
přírody a krajiny, není námitek proti návrhu ÚP za podmínky 
zachování prostorových a funkčních parametrů biokoridorů a 
biocenter ÚSES všech úrovní tak, aby byla zajištěna plná 
průchodnost těchto biokoridorů a biocenter. 

Stavby v budoucnu v území umístěné musí být prostorově rozmístěny 
tak, aby nevyvolávaly tlak na omezení plné funkce biokoridorů a 
biocenter a porostů je tvořících (jedná se především o dostatečnou 
vzdálenost staveb od okraje lokalit ÚSES tak, aby nebylo nutno kácet 
současné i budoucí vzrostlé dřeviny z důvodů ohrožení staveb při 
jejich vývratu). 

Upozorňujeme, že od 1. 1. 2003 je věcně a místně příslušným 
orgánem ochrany přírody a krajiny z hlediska lokálních ÚSES, 
významných krajinných prvků a dalších chráněných částí přírody, 
obecní úřad s rozšířenou působností – Magistrát města Pardubic. Jeho 
vyjádření, jako dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny, jste 
povinni si zajistit. 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. 
M. Boukal, Ph.D.) 
Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný 

 
 

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
 
 
 
 
 

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
 
 
 
 
 
 
 
 

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
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orgán státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen 
OZPF) dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění 
pozdějších změn (dále jen „zákon“), posoudil předloženou žádost a 
dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává   

A ) S O U H L A S 
k uvedené věci ”ÚP Lány u Dašic, návrh“, s vyhodnocením 
důsledků navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 
vyhlášky č. 13/1994 Sb. 
Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 2,4700 ha, 
z toho: 
√ Lokality: P01, Z02, Z03, Z04, Z05 - rozloha 2,4700 ha. Využití 

je možné pro bydlení. 

B ) N E S O U H L A S 
Lokalita: č. Z07 - rozloha 8,3400 ha, navržené využití pro dopravu. 
U lokality je v tabulkových podkladech uvedena plocha koridoru, ne 
kvalifikovaný odhad reálného záboru zemědělské půdy. Takový 
postup není v souladu s § 4 zákona. 
Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona se 
nevztahují ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění, a neřeší se jím žádné majetkoprávní ani uživatelské vztahy 
k pozemkům. 

Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. J. Klapková) 
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, nemáme jako orgán státní správy lesů Krajského úřadu 
Pardubického kraje k předloženému návrhu územního plánu Lány 
u Dašic připomínky - dle textové části odůvodnění návrhu územního 
plánu v kap. 11. 
„Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 

 
 
 
 

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
 
 
 
 
 
 
- nesouhlasné stanovisko je na základě 
provedené úpravy návrhu ÚP zrušeno; 
nahrazeno je novým stanoviskem došlým 
dne 13.2.2014 (viz níže) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
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zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa“ 
vyplývá, že územní plán nenavrhuje zábor pozemků určených 
k plnění funkcí lesa ani dotčení ochranného pásma lesa. 

 Krajský úřad, Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice 
 - odbor životního prostředí a 
zemědělství 

13.2.2014 

Stanovisko dotčených orgánů ve smyslu ust. § 52 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu odboru 
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického 
kraje k akci: “P řehodnocení stanoviska k lokalitě Z7 v rámci 
veřejného projednání návrhu územního plánu Lány u Dašic“. 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. 
M. Boukal, Ph.D.) 

Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný 
orgán státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen 
OZPF) dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění 
pozdějších změn (dále jen „zákon“), posoudil předloženou žádost a 
dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává 

S O U H L A S 
k uvedené věci ”ÚP Lány u Dašic, návrh“, s vyhodnocením 
důsledků navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 
vyhlášky č. 13/1994 Sb. 
Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 3,9600 ha, 
z toho: 
√ Lokality: P01, Z02, Z03, Z04, Z05 - rozloha 2,4700 ha. Využití 

je možné pro bydlení. 
√ Lokalita: Z07 - rozloha 1,4900 ha. Využití je možné pro dopravu. 

Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona se 
nevztahují ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění, a neřeší se jím žádné majetkoprávní ani uživatelské vztahy 
k pozemkům. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
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Tímto souhlasem se ruší stanovisko Krajského úřadu Pardubického 
kraje, orgánu OZPF č. j.: KrÚ 87379/2013/OŽPZ/Se ze dne 20. 1. 
2013. 

6. Magistrát Pardubice 
- odbor dopravy 
 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

7. Magistrát Pardubice 
- odbor správních agend, úsek 
památkové péče 

8.1.2014 

Návrh územního plánu Lány u Dašic vychází z posouzeného návrhu 
zadání, ke kterému vydal příslušný orgán státní památkové péče 
stanovisko pod čj. MmP 66586/2012 ze dne 12.12.2012 a ze 
společného jednání posouzenému stanoviskem čj. MmP 24876/2013 
ze dne 27.5.2013. Zájmy státní památkové péče nejsou návrhem 
negativně dotčeny, proto k řízení o územním plánu nemáme 
připomínky. 

 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 

8. Magistrát Pardubice 
- odbor životního prostředí 
22.1.2014  

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

 

Oddělení ochrany přírody:  
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění nemáme námitek k předloženému návrhu ÚP Ráby. 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zák.č. 
334/1992Sb. není námitek. 

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme námitky. 

Oddělení vodního hospodářství: 
Likvidace odpadních vod z obce bude v souladu s aktualizovaným 
zněním PRVK Pardubického kraje. Upozorňujeme na existenci 

 
 
- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
 
 

 

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
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záplavového území řeky Loučná. 

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.  

požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 

9. Ministerstvo dopravy ČR, odbor 
dopravní politiky, 
mezinárodních vztahů a 
životního prostředí, nábřeží L. 
Svobody 12/22, 110 15 Praha 1 

 
 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

10. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, odbor surovinové 
politiky, Na Františku 32, 
110 15 Praha 1  

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

11. Ministerstvo vnitra ČR,  
Odbor správy majetku  
P.O.BOX 21/OSM, 170 34 
Praha 7 

 
 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

12. Ministerstvo zdravotnictví, 
Odbor investičního rozvoje, 
Palackého nám. 4, 128 01 Praha   

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

13. Ministerstvo životního prostředí, 
odbor výkonu státní správy,  
Resslova 1229/2a, 500 02 
Hradec Králové  

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
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14. Státní pozemkový úřad, oddělení 
správy vodohospodářských děl,  
Husinecká 1024/11a, 130 00 
Praha 3 

11.2.2014 

Územní plán Lány u Dašic 
V zájmovém území předloženého návrhu územního plánu se 
nacházejí stavby vodních děl – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) 
ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit Státního pozemkového 
úřadu (SPÚ). Je nutné respektovat jejich umístění v terénu a zachovat 
jejich funkčnost. Konkrétně se jedná o tyto HOZ:  
(viz přiložená tabulka a situace s vyznačením HOZ a meliorací)) 

Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby požadujeme zachovat 
podél otevřených HOZ nezastavěný manipulační pruh o šířce 6 m na 
obě strany (měřeno od břehové hrany). U trubních HOZ požadujeme 
zachovat nezastavěný manipulační pruh o šíři 4 m od osy potrubí na 
obě strany. Do HOZ nesmí být vypouštěny žádné odpadní ani 
dešťové vody. Při provádění výsadeb okolo otevřených HOZ 
požadujeme výsadbu pouze po jedné straně. V manipulačním pruhu 
trubních HOZ nebudou prováděny žádné výsadby. 

Dále upozorňujeme na výskyt podrobného odvodnění v zájmovém 
území. Tato odvodnění jsou v majetku jednotlivých vlastníků 
pozemků. V místech výskytu podrobného odvodnění výsadbu 
nedoporučujeme.  

 

 
- požadavek včetně tabulky a situace 
předán projektantovi k zapracování do 
textové části a ev. doplnění i do části 
grafické – koordinační výkres 
 
 
 

- v textové části bude uvedena poznámka 
o zachování manipulačních pruhů (6 m a 
4 m) podél otevřených i trubních hlavních 
odvodňovacích zařízení a neprovádění 
v daných pruzích žádné výsadby 

15. Obvodní báňský úřad 
v Trutnově,  
pracoviště HK, Wonkova 1142, 
500 02 Hradec Králové 

6.1.2014 

 Tímto omlouváme neúčast zástupce zdejšího úřadu na Vámi 
stanoveném jednání, které se bude konat dne 4. 2. 2014 na obecním 
úřadě v obci Lány u Dašic. 
Vzhledem k tomu, že územní plán obce řeší celé správní území obce 
Lány u Dašic a správní území obce Lány u Dašic je podle Vámi 
vystavené dokumentace tvořeno vlastní obcí Lány u Dašic a řešené 
území zahrnuje katastrální území Lány u Dašic o celkové výměře 357 
ha, nemá Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického k probíhajícímu řízení žádné připomínky, protože 
v řešeném území není, podle námi vedené evidence, stanoven žádný 

 

 

 

 

 

 

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
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dobývací prostor. projednávané dokumentace  

15. Státní veterinární správa, 
Husova 1747, 530 03 Pardubice 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

16. Ministerstvo obrany ČR, 
Vojenská ubytovací a stavební 
správa, Teplého 1899/C, 530 02 
Pardubice  

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

  
 
 

  

 Úřady územního plánování  Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

1. Krajský úřad, Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice 
- odbor rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu – odd. 
ÚP 

9.1.2014 

Stanovisko k měněným částem Územního plánu Lány u Dašic 

Krajský úřad Pardubického kraje obdržel dne 19. 12. 2013 oznámení 
o zahájení řízení o Územním plánu Lány u Dašic, ve smyslu § 52 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). 

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

Dokumentace pro veřejné jednání byla upravena z hlediska 
koordinace využití území s ohledem na širší územní vztahy ve věci 
prokázání návaznosti prvků územního systému ekologické stability 
na sousední území, bylo upřesněno označení koridoru pro umístění 
rychlostní silnice R35, byly zmenšeny zastavitelné plochy Z4 a Z5 a 
potřebnost vymezení těchto lokalit v záplavovém území byla 
prokázána a odůvodněna. Upravenou dokumentaci krajský úřad 
posoudil a následně vydal potvrzení o odstranění nedostatků. 
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Na základě posouzení částí řešení, které byly od společného jednání 
změněny, konstatujeme, že stanovisko dle § 50 odst. 2 stavebního 
zákona, které bylo vydáno dne 10. 7. 2013 pod čj. KrÚ 47064/2013 a 
následné potvrzení o odstranění nedostatků dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, které bylo vydáno dne 13. 12. 2013 pod čj. KrÚ 
85199/2013, zůstává i nadále v platnosti. 

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
 

 

 
 

 
  

 Sousední obce Připomínky Vyhodnocení připomínky 

1. Město Sezemice - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku  
2. Město Dašice - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku 
 

 
  

 Objednatel Připomínky, požadavky Vyhodnocení 

 Obec Lány u Dašic - bez připomínek a požadavků  
 
Zpracoval dne 13.12.2013 Magistrát města Pardubic, jako pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Lány u Dašic v souladu s § 53 zák.č. 
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 

………………………..                   ……………………………… 
  pořizovatel                 určený zastupitel 

Václav Malinský, starosta 



 
 
 

6. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIV Ů NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TO HOTO 

VYHODNOCENÍ V ČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIV Ů NA 
ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

Na základě schváleného zadání ÚP není požadováno posouzení vlivů územně 
plánovací dokumentace (koncepce) na životní prostředí podle § 10i a přílohy č. 9 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění. 

Územní plán Lány u Dašic je určen k soustavnému zhodnocování území, ke 
zvyšování jeho celkového užitku při zachování jeho nenahraditelných hodnot. Veřejný 
zájem je soustředěn na racionální využívání zastavěného území a na ochranu 
nezastavěného území s cílem snižování nevratného procesu jeho přeměny. 

Udržitelný rozvoj obce Lány u Dašic je daný vyváženým vztahem územních 
podmínek pro zdravé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost. 

V územním plánu jsou vytvořeny podmínky pro realizaci územního systému 
ekologické stability, podpora trvalého využívání zastavěného území zamezuje chátrání a 
degradaci stávajícího zastavění zvláště pak je omezen zábor zemědělského půdního 
fondu na rozsah odpovídající potřebám obce.   

Územní plán vytváří předpoklady pro rozvoj ekonomického potenciálu v obci jak 
v zastavitelných plochách, tak na plochách stávajících. Výrobní aktivity jsou 
soustředěny do výrobního areálu na východním okraji obce, drobné výrobní aktivity 
řemeslné povahy je možné umisťovat za určitých podmínek do obytného území.  

V rámci sociální soudržnosti jsou vytvořeny podmínky pro trvající progresivní 
vývoj počtu obyvatel obce, vedle nových ploch pro bydlení jsou dány požadavky na 
optimální využívání stávajícího bytového fondu. Stávající občanské vybavení je 
považováno za přiměřené velikosti obce, přesto jsou vytvořeny podmínky pro vznik 
nových drobných aktivit v komerční i nekomerční sféře.  

Hodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj územní obce: 

-stagnující obec v klidném životním prostředí 

-příležitosti pro rozvoj obce je posílení vazeb na okolní obce a zvýšení atraktivity 
celého území 

-na základě posouzení všech tří pilířů udržitelného rozvoje území, obec spadá do 
kategorie 3a (špatný tav pilíře pro hospodářský rozvoj a pilíře pro soudržnost 
společenství obyvatel území) 

-mezi úrovní těchto pilířů není výrazný rozdíl 

-za nejlépe hodnocený pilíř lze považovat sociodemografický a dále 
environmentální 

-kladem je postupný, i když mírný nárůst počtu obyvatel, průměrná věková 
skladba, nízká míra nezaměstnanosti 

-ekonomický pilíř lze považovat za nejslabší díky omezeným veřejným financím, 
rozpočtu obce, produktivitě práce 

-silnější je pilíř pro příznivé životní prostředí 
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7. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE §50 ODST.5 

 
Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo 

zpracováno, nebylo zadáním ÚP požadováno. 
Na základě ustanovení §45i odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 10.12.2012 vydal Krajský úřad 
Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství stanovisko č.j. 
KrÚ70024/2012/OŽPZ/PI, ve kterém konstatuje, že předložená koncepce nemůže mít 
významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality. 

Dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 47 zák. č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu posoudil podle ustanovení § 10i zák. č. 100/2001 Sb., a 
došel ve svém stanovisku č.j. KrÚ70024/2012/OŽPZ/PI rovněž ze dne 10.12.2012 
k závěru, že k „Návrhu zadání ÚP Lány u Dašic“ není požadováno zpracovat 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
 
 
 

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

ZOHLEDN ĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH D ŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ 
POŽADAVKY  NEBO PODMÍNKY ZOHLEDN ĚNY NEBYLY 

 
S ohledem na skutečnost, že dotčený orgán – Krajský úřad Pardubického kraje, 

v souladu s § 47 odst. 3 stavebního zákona nestanovil požadavek na posouzení návrhu 
územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí a rovněž uvedl ve svém stanovisku 
podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, že předložená koncepce nemůže mít 
významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality, nebyl 
v zadání pořizovatelem požadavek vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území 
stanoven. Z tohoto důvodu nebylo vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území 
zpracováno. 

 
 
 

9. KOMPLEXNÍ ZD ŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ 
VYBRANÉ VARIANTY, V ČETNĚ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ, S POŽADAVKY SZ A JEHO PROVÁD ĚCÍCH PŘEDPISŮ, 
S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH P ŘEDPISŮ 

 
9.1. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ  

Návrh územního plánu je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování 
tak, jak jsou vymezeny v ustanovení § 18 a 19 zákona č.183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Jsou vymezeny plochy potřebné pro uspokojení potřeb rostoucího 
počtu obyvatel, dále jsou vymezeny přiměřené plochy pro výrobu a skladování. 

 
9.2. KOMPLEXNÍ ZD ŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 
 
Územní plán je zpracováván v souladu s potřebami obce a zároveň tak, aby byly 

chráněny hlavní složky životního prostředí a nedošlo k narušení přírodních i 
urbanistických hodnot řešeného území. Na základě schváleného zadání územního plánu 
nejsou v návrhu ÚP řešeny varianty rozvoje. 
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9.2.1. Základní principy rozvoje obce: 

- vytvářet předpoklady pro trvalý a plnohodnotný rozvoj celého administrativního území 
obce 
vzhledem k její populační základně a hierarchii v systému osídlení; 
- respektovat již založenou urbanistickou strukturu obce a jejich částí, v obcích ponechat 
plochy veřejné zeleně, veřejných prostranství 
- většina zastavěného území obce je zařazena do funkce plochy bydlení - v rodinných 
domech - venkovské (BV a plochy smíšené obytné - venkovské, které představují plochy 
bydlení venkovského typu s integrací doplňkových funkcí – občanská vybavenost, 
hospodářské objekty, služby, drobné řemeslné provozovny, zemědělské malovýroby 
- orientovat rozvoj obytné funkce do zastavěného území a na jeho okraj do 
zastavitelných ploch 
- nová výstavba bude svým měřítkem a prostorově-hmotovým řešením respektovat 
okolní zástavbu 
- podporovat kvalitativní zlepšování života v obci vymezením rozvojových lokalit 
umožňujících rozvoj zejména obytné výstavby a dalších souvisejících funkcí, 
zlepšováním životního prostředí a krajinného zázemí obce; 
- zajistit bezkonfliktní rozvoj funkčních složek zastavěného a nezastavěného území s 
ohledem na potřeby obyvatel a v souladu s ochranou hodnot území a respektováním 
limitů využití území; 
- kromě bydlení je v území výrazně zastoupena výrobně skladovací funkce 
- chránit přírodně cenné složky přírody, zemědělský a lesní půdní fond; vytvářet 
podmínky pro celkové zkvalitňování extravilánové složky území 
- umožnit přirozené propojení zastavěného území a krajiny; posilovat krajinné zázemí 
obce a 
vytvářet předpoklady pro obnovu původního krajinného rázu a pro rekreační využívání 
krajiny v souladu s její ochranou před negativními vlivy; 
- podporovat zachování historického jádra sídla (včetně jeho prostorové a funkční role), 
chránit a rozvíjet stávající urbanistické, historické a kulturní hodnoty; 
- v zastavěném území a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro ochranu a 
rozvoj ploch veřejné zeleně  

 

9.2.2 Sociodemografické podmínky   
 

Obyvatelstvo, domovní a bytový fond   
 

Obec Lány u Dašic patří mezi malé obce s počtem obyvatel do 200 osob. K 31.12. 
2011  v obci žilo celkem 146 trvale bydlících obyvatel, z toho bylo 75 žen. Průměrný 
věk koncem roku 2011 byl 39,2 let.   
 

Tab.1 Vývoj počtu obyvatelstva 
 
Rok 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 
Počet obyvatel 
(1) 

344 327 320 330 334 322 160 133 136 130 132 132 

Počet domů (2) 42 42 44 48 48 56 52 40 38 32 41 42 

 

Poznámky:  
(1) 1869 – obyvatelstvo přítomné civilní 
     1880-1950 – obyvatelstvo přítomné 
     1961-1991 -  obyvatelstvo bydlící (tj. hlášené v obci k trvalému pobytu)  
     2001 – obyvatelstvo bydlící (osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem) 
(2) 1869-1950 – celkový počet domů 
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     1961-1980 – počet domů trvale obydlených 
     1981- 2001 – celkový počet domů 
 
Z tabulky je patrné, že počet obyvatel v obci kulminoval v předválečném období, 

k výraznému úbytku došlo po roce 1945. V posledních 30 letech se úbytek počtu 
obyvatel zastavil, v posledních 10 letech se počet obyvatel mírně zvýšil. Počet trvale 
obydlených domů za posledních 40 let zůstává na podobné úrovni. 

Koncem roku 2011 ve věku 0-14 bylo 24 osob, ve věku 15-64 104 osob a ve věku 
nad 65 let 22 osob. V území bylo evidováno 32 podnikatelských subjektů. Za prací 
vyjíždí z obce 24 osob. 

 
Trvale obydlených domů bylo v území 39, trvale obydlených bytů bylo 51, z toho 

45 v RD. K rekreaci sloužilo 6 trvale neobydlených domů. Do roku 1919 bylo postaveno 
9 domů, mezi lety 1920 – 1970 bylo postaveno 11 domů, v letech 1971-2000 12 domů a 
po roce 2001 7 domů.  

 

9.2.3.Urbanistická koncepce 

Obec Lány u Dašic je sídlo s převažující funkcí obytnou. Bydlení lze 
charakterizovat jako bydlení venkovské, nová obytná území mají formu bydlení 
venkovského typu v samostatných domech. Podíl občanského vybavení a výrobních 
aktivit je minimální, neočekává se jejich výrazné rozšíření. 

V obci je patrná ulicová náves s oboustrannou zelení, kolem které se dochovaly 
původní statky s hospodářskými budovami. Obcí prochází silnice III. třídy, na kterou se 
napojují místní komunikace s přiléhající zástavbou. V obci není výrazná výšková či 
architektonická dominanta. Stavební stav obytných budov je až na malé výjimky dobrý. 
V centrální části obce se nachází obecní úřad, hasičská zbrojnice se zvonicí.  

Historie obce 

Nejstarší zmínka o vsi se v písemných pramenech dochovala z roku 1452, kdy 
náležela řádu cisterciánů. Po prodeji Vilému z Pernštejna zde až do 15. století stávala 
tvrz. Ze 16. století pocházejí zmínky o tvrzišti zvaném Komornictvo. Do roku 1833 byla 
obec samostatná. V tomto roce došlo k jejímu přidělení ke Kolodějům, Veské, Kladině a 
Časům. Samostatnost, kterou opět získává roku 1873, trvá až do 70. let dvacátého sto-
letí, kdy byla vesnička přidělena k Dašicím. Roku 1990 byl v místním referendu zvolen 
zdejší obecní úřad a Lány se opět osamostatnily. V katastru vesnice se nachází pohře-
biště z doby halštatské, tedy takzvané slezskoplatěnické kultury. K památkám místního 
významu se zde řadí pseudo-románský křížek z roku 1895 a na obytném domě u silnice 
směrem na Zminný umístěná pamětní deska obětem 1. světové války. 

Jihozápadním směrem se za vsí rozkládá chráněné území se zalesněnými 
písečnými dunami Přesyp u Malolánského. Jedná se o lesní převis s výskytem velmi 
vzácných travin a květeny. Tato zvláště chráněná lokalita je jedinečná především 
geologicky, z botanického hlediska zaujme výskytem ostřice Reichenbaumovy. 

Bydlení: 

Trvale obydlených domů bylo v území 39, trvale obydlených bytů bylo 51. 
K rekreaci sloužilo 9 trvale neobydlených domů. Do roku 1919 bylo postaveno 9 domů, 
mezi lety 1920 – 1970 bylo postaveno 11 domů, v letech 1971-2000 12 domů a po roce 
2001 7 domů. 

Plochy obytné tvoří původní stavení, statky a chalupy s větším či menším 
hospodářským příslušenstvím, novější rodinné domky, dvory, zahrady a sady přiléhající 
k obytným budovám. Nejstarší zástavba je soustředěna kolem návsi v centrální části 



ÚP LÁNY U DAŠIC                                                                                                              54 

ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH                             DATUM:05/2014 

obce, novější zástavba se rozvíjí na okrajích obce, v prolukách na větších zahradách. 
Pro bydlení jsou navrženy plochy Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 

 V lokalitách je možné umístit cca 20 RD. 
 
Zdůvodnění návrhu: 

Návrh zastavitelných ploch navazuje na stávající územní plán, ze kterého jsou 
převzaty zastavitelné plochy a jsou mírně doplněny.  

Pro bydlení je vymezeno 5 lokalit navazující na zastavěné území. Lokality jsou 
navrženy na západním okraji zastavitelného území, které je pro výstavbu jediné možné. 
Severní hranice zastavěného území je ohraničena tokem Loučné, východní okraj obce 
slouží pro výrobu a skladování.  

 
Lokality Z1, Z2 a Z3 jsou převzaté ze stávajícího ÚP, přirozeně navazují na 

zastavěné území a místní komunikace a inženýrské sítě. Lokality Z5 a Z4 jsou 
vymezeny nově v návaznosti na lokality výše uvedené. Výstavba RD je možná na 
západním okraji obce za podmínky, že budou zajištěny podmínky pro umístění RD 
v záplavovém území.  

Pro stavby pro bydlení v lokalitách navrhovaných územním plánem bude 
přípustná forma bydlení v izolovaných domech, které budou měřítkem, formou i 
materiály přizpůsobeny poměrům v lokalitě. Preferovány budou střechy sedlové, resp. 
sedlové s polovalbou, výjimečně sklonité.  Objekty budou max. jednopodlažní 
s obytným podkrovím. 
 

U lokalit Z2, Z3, Z4 a Z5, které se nacházejí v záplavovém území Q100, objekty 
budou nepodsklepené, spodní stavba pod úrovni kóty hladiny Q100 bude zhotovena z 
materiálu, které odolají dlouhodobému působení vody, kóty podlah obytných místností 
budou umístění min. 30 cm nad hladinou Q100. Veškeré stavby a činnosti v záplavovém 
území podléhají souhlasu vodoprávního úřadu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Lokality Z4 a Z5 jsou proti návrhu 
předloženého ke společnému jednání výrazně zmenšeny, aby zásah do záplavového 
území se zmenšil. 

 
Lokality Z4 a Z5 jsou vymezeny v této části řešeného území dotčeného 

záplavovým území z těchto důvodů: 
 
- Logicky navazují na zahájenou výstavbu nových RD v lokalitách Z2 a Z3, 

v blízkosti lokalit je veden vodovod, budoucí kanalizace, plynovody, 
- Obec připravuje výkup předmětných pozemků, vzhledem k tomu, že obec nemá 

vlastní pozemky na výstavbu RD se jedná o lokalitu, kde je možné pozemky 
pro výstavbu získat 

- Lokalita se nenachází v aktivním území záplavového území, jsou stanoveny 
podmínky, za jakých je zde možná výstavba 

- Výstavba v jiných územích mimo záplavové území je nereálné z důvodů 
zejména vlastnických vztahů k pozemkům 

- V rámci společného jednání bylo vydáno kladné stanovisko odboru ŽP 
Magistrátu města Pardubic k navrženým zastavitelným plochám při splnění 
technických podmínek uvedených v odstavci výše. Plochy Z4 a Z5 byly 
výrazně zmenšeny proti návrhu projednaném na společném jednání.  

 

Výroba:  

V řešeném území jsou výrobní aktivity ve velmi omezené míře, jedná se zejména 
o výrobní aktivity v areálu společnosti KVARTA, drobné řemeslníky, soukromě 
hospodařící zemědělci, větší výrobní subjekty v území nejsou. V zemědělství a lesnictví 
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je evidován 1 podnikatelský subjekt, v průmyslu 4 subjekty, ve stavebnictví 7 subjektů, 
v obchodu a prodeji 5 subjektů.   

Zdůvodnění návrhu: 

Pro výrobu a skladování – drobná výroba je vymezen areál společnosti 
KVARTA, který není plně využit a jsou zde možnosti přestaveb a rozvoje. Drobné 
výrobní aktivity je možné situovat do plochy bydlení venkovského typu a smíšeného 
obytného území venkovského. 

 

Občanská vybavenost, sport : 

Plochy a objekty občanské vybavenosti jsou v území v minimálním rozsahu. 
V centru obce obecní úřad s malou prodejnou smíšeného zboží, dále je zde objekt 
bývalé školy, kde je sál. Děti dojíždějí do mateřské a základní školy do Dašic. Na jižním 
okraji zástavby je víceúčelový kurt.  

Zdůvodnění návrhu: 

Pro občanskou vybavenost nejsou navrhovány nové plochy, vzhledem k velikosti 
obce. Případné objekty občanské vybavenosti je možné umístit do území bydlení 
venkovského typu. Pro rozšíření sportovních aktivit je navržena plocha přestavby P1 za 
obecním domem.  

 

Rekreace: 

V současné době je rekreace omezena na využívání chalup pro krátkodobou 
rekreaci. Pro rekreaci individuelní nejsou navrženy žádné nové zastavitelné plochy. 

 

Zeleň: 

Obec se nachází v zemědělské krajině s podprůměrným zastoupením lesních 
ploch.  

V zastavěném území obce jsou plochy zeleně soustředěny do centrální části – 
plochy zeleně podél silnice, kde je v zastavěném území několik kvalitních solitérních 
stromů. Významnou složkou vnitrosídelní zeleně jsou i plochy zahrad a vyhrazené 
zeleně, které mají významnou úlohu především na okrajích sídla, kde vytvářejí přechod 
mezi urbanizovaným územím a volnou krajinou.  

Konkrétní využití všech řešených území a lokalit k umístění jednotlivých staveb 
bude následně posuzováno samostatně v rámci územního řízení a stavebního řízení. Dle 
charakteru posuzovaných staveb, objektů a územních celků budou jednotlivé projektové 
dokumentace ve smyslu příslušných zákonů předloženy orgánu ochrany veřejného 
zdraví k samostatnému posouzení. 

Při realizaci záměrů, týkajících se staveb, jež jsou zdrojem emisí hluku (tj. 
podnikatelská výrobní a zemědělská činnost, řešení dopravy v daném území - vedení 
trasy nových komunikací, parkovací a odstavná stání, event. řešení křižovatek v daném 
území apod.) je povinností investora stavby prokázat v rámci územního řízení na 
základě posouzení jednotlivých záměrů staveb, dodržení limitních hladin hluku na 
nejblíže situovaném území obytné zástavby nebo v chráněném venkovním prostoru. 
Nutno prokázat dodržení nejvýše přípustných hladin hluku v chráněném venkovním 
prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb, dle charakteru jednotlivých území, 
v souladu se stanovenými hygienickými limity, ve smyslu ust. nař. vl. č. 148/2006 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění. 
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9.2.4. Ochrana kulturních, historických a přírodních hodnot území 

V řešeném území jsou evidovány nemovité kulturní památky: 
– sýpka u čp. 8, r.č. 24299/6-2110  

- sýpka u čp.12, r.č. 17993/6-2111 (znehodnoceno přestavbou) 

V území se nacházejí dále objekty lidové architektury, zejména původní statky, 
chalupy, křížky atd, které je nutno chránit před nevhodnými zásahy. Je třeba chránit i 
objekty památkového zájmu a archeologická naleziště, dokumentující, že obec měla své 
místo i v historickém osídlení. Přiměřené ochraně je vhodné podřídit půdorysnou stopu 
obce i hodnotné objekty, dokumentující historický vývoj obce. 

 
Archeologické památky 

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

 
Ochrana přírody a krajiny 
 
V řešeném území se nenacházejí lokality NATURA ani EVL. 

V jižní části území se nachází Přírodní památka Přesyp u Malolánského, 
nevýrazný písčitý přesyp s porostem borového lesa, ojedinělá lokalita v ČR vzácného 
rostlinného druhu ostřice pískomilné. Výměra 2,65 ha. 

Jiná chráněná území, památné stromy ani VKP evidované dle zákona 114/92Sb. o 
ochraně přírody a krajiny se v území nenacházejí.  

 
Vodní toky a plochy 

Zájmové území se nachází v povodí Labe (1-03-01) s přítoky Loučné a 
Chrudimky.  

Hlavním recipientem je Loučná (1-03-02), která protéká obcemi Prachovice, 
Dašicemi, Lány u Dašic, Sezemicemi.  

 
LOUČNÁ 

Celková délka Loučné je 82,0 km a velikost povodí je 729,92 km2. Loučná 
pramení u Svitav nedaleko obce Vendolí a protéká jižní částí území ORP Pardubice. U 
obce Počáply nedaleko Pardubic ústí z levého břehu do Labe. 

 
HYDROLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA TOKU 
 
Průtoky velkých vod 
Průtoky velkých vod (Q v m3. s-1) 
Profil   Q1  Q2  Q5  Q10  Q20  Q50     

Q100 
Dašice - Loučná 
    15,4  23,6  37,0  49,0  62,6  82,9        

100 

Správcem toku Loučná je Povodí Labe, státní podnik. 
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Klimatologie 

Klimaticky náleží zájmové území do teplé oblasti A, v klimatickém okrsku 
okrsku A3, charakterizovaném jako teplém, mírně suchém, s mírnou zimou. Průměrný 
úhrn srážek za rok činí 600 mm, průměrná roční teplota je 8,4 C. pro oblast je typické 
dlouhé teplé léto a mírná zima. Jaro a podzim se teplotně vcelku vyrovnávají. Maximum 
srážek připadá na červenec. Minimum v období zimních měsíců (32-38 mm). Nejsušším 
měsícem je únor.  

 

Geologie, geomorfologie 

Dle geomorfologického členění náleží řešené území do celku Východolabská 
tabule, podcelku Pardubická kotlina a okrsku Kunětická kotlina. Jedná se o erozní 
kotlinu s rovinným reliéfem středopleistocenních a mladopleistocenních říčních teras 
Loučné, na slínovcích, jílovcích a spongilitech, místy s pokryvy a přesypy navátých 
písků, v nad, výšce 225 – 260 mm. 

V jižní části přechází do celku Svitavská pahorkatina, zastoupeného podcelkem 
chrudimské tabule a okrskem Hrochotýnecká tabule. 

  
Územní systém ekologické stability 
 
Podle § 4 zákona č.114/1992 Sb., v platném znění, zajišťuje vymezení systému 

ekologické stability uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivého působení na 
okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání 
krajiny. Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících 
jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastnící 
pozemků, obce i stát. 

Územní systém ekologické stability v ÚP Lány u Dašic respektuje návrh ÚSES v 
ZÚR Pk na nadregioální a regionální úrovni, na lokální úrovni je respektována 
dokumentace "Revize lokálního ÚSES a vypracování plánu ÚSES pro území ORP 
Pardubice" (dále jen Revize ÚSES).  

Do řešeného území nezasahují prvky NRÚSES – ochranná zóna NRBK byla 
redukována (v souladu s ÚP Sezemice). 

V rámci návrhu ÚP bylo provedeno dílčí upřesnění některých prvků ÚSES tak, 
aby byly vytvořeny prostorové předpoklady pro funkční systém, nevznikaly obtížně 
obhospodařovatelé plochy apod. 

 
V rámci zpracování ZÚR Pardubického kraje byla vymezena trasa regionálního 

biokoridoru RK 1281 Loučná – Halda a plocha RC 1748 Loučná.  
 
Na lokální úrovni v území jsou vymezena 3 lokální biocentra a lokální biokoridor 

procházející v jižní části řešeného území. 
 
RBK 1281 Loučná - Halda 

Délka: 1 440 m v řešeném území  
Popis: regionální biokoridor, procházející v nivě podél severní hranice řešeného 

území, bylina vodní a pobřežní vegetace, mokřadní a pobřežní křoviny a lesíky, 
hydrofilní až mezofilní trávníky 

Návrh opatření: Celková šířka RBK  40m, úprava druhové skladby porostů 
v šířce 40 m, doplnit výsadbou porostů dub, habr, lípa, olše, jasan a keře 

 

RBC 1748 Loučná 

Rozloha: 4,94 ha v řešeném území  
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Popis: regionální biocentrum na Loučné, částečně funkční, niva Loučné v místě 
zaústění Lodrantky, toky, břehové porosty, zorněná niva, celková plocha min. 30 ha, 
vegetační typ VO, LO, MT 

Návrh opatření:  založit zatravněním s doplněním rozptýlené zeleně či 
zalesněním, cílové společenstvo: LO, MT 

 

LBC 111 

Rozloha: 3,13 ha v řešeném území  
Popis: lokální biocentrum na Loučné, na severozápadním okraji území, částečně 

funkční, luční porosty, dřeviny topol, dub, jasan, orná půda na levém břehu Loučné 
Návrh opatření:  smíšené stanoviště lesa, mezofilní louky a pobřežní 

stromokeřové vegetace 
Cílové společenstvo: vodní, mokřadní, dřevinná, travinná 

 

LBC 112 

Rozloha: 2,92 ha v řešeném území  
Popis: lokální biocentrum na Loučné, částečně funkční, slepé rameno a remízky 

s lučními porosty, dřeviny topol, jasan, olše, bříza, keře 
Návrh opatření:  úprava druhové skladby, doplnit jasan, jilm, habr, dub letní, 

olše, vrba, keře 
Cílové společenstvo: vodní, mokřadní, dřevinná, travinná 
 

LBC 115 

Rozloha: 3,05 ha v řešeném území  
Popis: lokální biocentrum, částečně funkční (luční spol.), vodoteč ojedinělě 

stromy VR,TPČ, lesík u silnice – na východní straně BŘ, VR, na západní straně TPČ, 
OL, v podrostu šípek, mezotrofní – nitrofilní, normální 

Návrh opatření:  úprava druhové skladby, výsadba BK s využitím lesíku u 
silnice, dřeviny dub, lípa, jasan, topol, křoviny 

Cílové společenstvo: mokřadní, dřevinná, travinná 
 

LBC 117 

Rozloha: 0,29 ha v řešeném území  
Popis: lokální biocentrum, částečně funkční (lesní spol.), ohrazený vodní zdroj 

v místní trati Lánské mezi Dašicemi a Zmninným, dřeviny bříza, stříbrný smrk, vrba, 
podrost zerav, šeřík, mezotrofní, normální 

Návrh opatření:  louky udržovat kosením, část vymezenou na orné půdě zalesnit 
autochtoními listnatými dřevinami, společenstva vodní, mokřadní, luční, lesní 

Cílové společenstvo: mokřadní, dřevinná, travinná 
 
LBK 95 
Délka: 560 m v řešeném území  
Popis: lokální biokoridor částečně funkční, nesouvislé porosty kolem mělké 

vodní svodnice. (Pozn. Potřeba zajistit trasu na území města Sezemice při nejbližší změně ÚP) 
Návrh opatření: dosadit chybějící části autochtoními listnatými dřevinami. 

Celková šířka LBK cca 20m.  
Cílové společenstvo: dřevinná 
 

LBK 96 
Délka: 1150 m v řešeném území  
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Popis: lokální biokoridor částečně funkční, neúplné břehové porosty vodního 
toku, v části jen travinné bylinné lemy. (Pozn. Potřeba zajistit trasu na území města Sezemice 
při nejbližší změně ÚP) 

Návrh opatření: dosadit chybějící části autochtoními listnatými dřevinami. 
Celková šířka LBK cca 20m.  

Cílové společenstvo: vodní, dřevinná 
 
 
Z hlediska ekologické stability jsou vysoce cenné a významné porosty na okrajích 

lesních bloků zejména u hospodářských lesů. Původem jsou tyto společenstva buď 
z náletu anebo vznikly rozrůstáním lesa. 

 
Ochrana nerostných surovin 

V řešeném území nejsou evidovány plochy pro dobývání ložisek nerostů, 
chráněná ložisková území, sesuvná území, poddolovaná území.  

 

9.2.5. Koncepce dopravní a technické infrastruktury 

9.2.5.1. Doprava: 

V širším zájmovém území je zastoupena doprava silniční, cyklistická a pěší. 
Řešené území leží cca 8 km východně od krajského města Pardubice. Má výhodné 
dopravní napojení po blízké silnici II/322 s Pardubicemi a významným posunem ve 
vazbě na celostátní silniční síť bude plánované silniční napojení na silnici R35. 

 
Obec je napojena na region silnicemi III.třídy: 
 
- III/32245 Zminný – Malolánský – Lány u Dašic 

- III/32251 Dašice – Lány u Dašic – Velké Koloděje – Sezemice 

- III/32244 Veska – Velké Koloděje 

 

Silnice jsou dvoupruhové, povrch živičný je v dobrém stavu. 

Na silnice III. třídy jsou napojeny místní a účelové komunikace, které zajišťují 
přístup k okolní zástavbě. Na místních komunikacích (kategorie C) je smíšený provoz, 
jedná se o cesty šířky od 3,5 do 5,0 m, které mají živičný kryt. Komunikace jsou v 
dobrém stavu. 

Síť místních komunikací doplňuje několik zemědělských cest, které umožňují 
obsluhu jednotlivých pozemků a objektů mimo souvislou zástavbu obce. 

 

Návrh: 

Dle ZÚR Pk se řešeného území dotýká navrhovaná trasa rychlostní silnice R35 
[kat. R 25,5/ 120 Hradec Králové – Olomouc – Lipník nad Bečvou] procházející 
severovýchodním okrajem řešeného území. Důležitým prvkem je navrhovaná 
mimoúrovňová křižovatka severovýchodně od zastavěného území Dašic (sjezd na II/322 
– MÚK Dašice), která zajistí budoucí výhodné napojení území na jednu z hlavních 
dopravních tepen v České republice. 

Pro stavbu silnice R35 je vymezen koridor (lokalita Z7 - DS – doprava silniční) o 
šíři 100 m od osy přilehlého jízdního pásu rychlostní silnice. Trasa je upřesněna dle 
podkladů ŘSD Praha. Dle požadavků ZÚR je v šíři 600 m vymezena územní rezerva 
R1. Stavba R35 se všemi objekty a souvisejícími stavbami je zařazena mezi VPS. 
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Pro jednotlivé nově navržené rozvojové lokality budou zřízeny, resp. prodlouženy 
místní komunikace, které naváží na stávající dopravní systém. Způsob napojení je nutno 
řešit v souvislosti se způsobem zástavby jednotlivých, zejména rozsáhlejších lokalit 
zástavby, vedení komunikací uvnitř zastavovaných lokalit bude odvislé od konkrétního 
zastavovacího plánu a provedené parcelace. 

Místní komunikace v rámci jednotlivých rozvojových lokalit budou předmětem 
řešení navazujících dokumentací. V rámci územního plánu nejsou (kromě jedné 
dopravní plochy) samostatně navrženy místní komunikace, jejich doplnění v 
rozvojových lokalitách musí vycházet z podrobnější územní studie, kterou ÚP požaduje 
v případě rozvoje obytné zástavby na západním okraji zastavěného území. 

Při konkrétním návrhu parcelace pozemků je bezpodmínečně nutno nejdříve 
stanovit dostatečný veřejný prostor pro vedení komunikací, chodníků a inženýrských 
sítí. Šířka tohoto veřejného pozemku by neměla klesnout pod 8,0 m mezi oploceními. 
Při návrhu je též nutno respektovat požadavky na plochy k vyvinutí křižovatek 
(napojení) a potřebných rozhledových polí v křižovatkách. 

Ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo 
souvislé skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace šířky nejméně 
2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby. Dopravní připojení staveb musí splňovat 
požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky. Při navrhování 
a realizaci všech dopravních staveb je nutno dodržet požadované parametry a ustanovení 
příslušných platných ČSN a souvisejících předpisů. 

Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace 
zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto 
šířku snížit až na 6,5 m. 

Hromadná doprava 

Hromadná doprava osob je zajišťována v řešeném území autobusovými linkami. 
Autobusová linka vede po silnicích III.třídy. Zastávka je ve středu obce a u odbočky na 
Malolánské. 

Autobusovou dopravu provozuje dopravní společnost VEOLIA Transport 
Východní Čechy ( 650609 a 650653). 

Pěší a cyklistická doprava 

Chodníky jsou vybudovány v centrální části podél hlavní komunikace. Podél 
místních komunikací chodníky převážně scházejí. Mimo obec existují zpevněné cesty 
pro pěší k zajištění přístupu do okolní krajiny. Cyklistická doprava je spojená 
s dopravou silniční. Obcí prochází cyklotrasy číslo 4254 a 4192. 

Doprava v klidu 

Protože se jedná o zástavbu především RD je odstavování vozidel zajišťováno v 
garážích a na vlastních pozemcích. Pro parkování vozidel uvnitř výrobních a 
komerčních areálů jsou parkoviště uvnitř areálů nebo před objekty.   

Dopravní zařízení 

Čerpací stanice v řešeném území není. 

Ochranná pásma 

Ochranné pásmo dle zákona o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb. je 
stanoveno mimo zastavěné území obce.  

Silniční ochranná pásma slouží k ochraně silnice a provozu na ní mimo souvisle 
zastavěné území obcí. Je v nich zakázána nebo omezena stavební činnost, která by 
mohla ohrozit vlastní komunikaci nebo provoz na ní. Výjimky uděluje v odůvodněných 
případech příslušný silniční správní orgán. Silničním ochranným pásmem se rozumí 
prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 15 m 
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od osy vozovky pro silnice II. a III. tříd, ve vzdálenosti 50 m od osy vozovky pro silnice 
I. třídy a ve vzdálenosti 100 m od osy přilehlého jízdního pásu rychlostní silnice pro 
rychlostní silnice a dálnice. 
 

Doprava letecká 

Řešené území leží v ochranném pásmu radiolokačních zařízení letiště Pardubice, 
které bude respektováno. 

 

9.2.5.2. Vodní hospodářství: 

Vodovod 

Obcí prochází řad DN 300 ze Sezemic do Dašic. Řad do Zminný má DN 150. 
vedlejší řady PVC 110. Majitelem některých částí vodovodu je obec. Ostatní řady 
vlastní VAK Pardubice a.s., která také vodovod spravuje. Dominantním vodojemem pro 
dodávku je VDJ Kunětická hora (15 000 m3), kóta hladiny 277 m n. m. a dno 272 m 
n.m. Tlak i akumulace vyhovují. Kvalita vody odpovídá ČSN 757111. Technický stav 
vodovodu je vyhovující a dostatečný pro budoucí rozvoj obce. 

Obec nemá náhradní zdroj pitné vody, a proto je nutné vodu dovážet v cisternách. 
 
Bilance pro výhled: 
175 obyvatel x 15 l/s = 2,63 m³/den 
nárok na zdroj = 0,03 l/s 
 
Návrh: 

Nové rozvojové plochy budou napojeny na stávající vodovodní řady jejich 
prodloužením nebo přípojkami. Všechny zastavitelné plochy se nacházejí v těsné 
blízkosti stávajících řadů. 

 
Bilanční potřeba - výhled: 
- QØ = 175 obyvatel x 150 l/ob./den = 26,25 m³/den 
- nárok na zdroj = 0,304 l/s 
- Qd max = 26,25 m³/den x 1,5 = 39,37 m³/den 
- max. nárok na zdroj = 0,46 l/s 

Kanalizace: 
 
V obci je jen dílčí systém mělké dešťové kanalizace. Splaškové vody jsou 

likvidovány v bezodtokových jímkách a septicích se vsakováním do terénu. 
 
Návrh 
V obci bude ve dvou etapách vybudována splašková kanalizace a 2 biologické 

ČOV s aktivovaným kalem ve vznosu. V 1. etapě bude odkanalizována jižní část obce, 
ze které budou svedeny odpadní vody do ČOV pro 75 EO. Kanalizace bude v režimu 
gravitačním, místy tlakovém. Výtok z ČOV bude regulován akumulační nádrží, která 
bude zbudována za ČOV. ČOV v první etapě bude zaústěna do místní vodoteče 
(Malokolodějský potok), ČOV ve II. etapě bude zaústěna do řeky Loučné. 

 
Rozsah investic: 
- délka sběračů DN 150 - 250 400 m 
- výtlačný řad 110 m 
- ČS podzemní 3 ks 
- ČOV (kontejnerová pro 75 EO; akumulační nádrž pro vyrovnání odtoku, el. 

přípojka, povrchové úpravy) 
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Druhá etapa vyřeší odkanalizování zbytku obce (střed a severní část). Splaškové 

odpadní vody budou gravitačně, místy tlakově, svedeny do ČOV pro 100 EO. 
 
Rozsah investic: 
- délka sběračů DN 150 - 250 850 m 
- výtlačný řad 160 m 
- ČS podzemní 2 ks 
- ČOV (kontejnerová pro 100 EO; el. přípojka, povrchové úpravy). 
 
Nové zastavitelné lokality budou po realizaci kanalizace a ČOV napojeny na 

novou kanalizaci. 
 
Množství odpadních vod 
Q24 = 175 x 150 l/ob.d = 26 250 l/d = 0,32 l/s 
 

Qmax hod : 1,98 m3/hod 
 
Z toho připadá na ČOV 100   15 m3/den 
                        na ČOV 75     11,25 m3/den 
 
Produkce znečistění: 
 
ČOV 75 
CHsK   při 120 g/ob./den   - 9,00 kg/den 
BSK     při 60 g/ob./den      - 4,5 kg/den 
NL        při 55 g/ob./den     - 4,125 kg/den 
 
ČOV 100 
CHsK   při 120 g/ob./den   - 12,00 kg/den 
BSK     při 60 g/ob./den      - 6,0 kg/den 
NL        při 55 g/ob./den     - 5,5 kg/den 
 

Ochranná pásma vodovodní a kanalizační sítě 

Dle zákona č. 274/2001 Sb., ze dne 10. července 2001 o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích) se uvádí HLAVA VI Ochrana vodovodních řadů a kanalizačních stok, § 
23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok, odstavec 3 - ochranná 
pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 
kanalizační stoky na každou stranu: 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně..... 1,5 m 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm..... 2,5 m 
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž 

dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti 
podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

 

9.2.5.3. Energetika: 

Zásobování elektrickou energií 

Řešeným území prochází venkovní vedení VN 35Kv. Trafostanice v obci jsou 
napájeny z vrchního vedení VN 35 kV linky VN 849 – odbočkou v délce cca 970 m. 
Koncepce zásobování systémem 35kV, zůstane i ve výhledu   
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V současné době je v obytné zástavbě elektrická energie využívána převážně pro 
běžné domácí spotřebiče, stupeň elektrizace domácností je převážně B. 

Trafostanice a distribuční kabelové rozvody jsou ve správě ČEZ Distribuce a.s. 

K převodu z napětí 35 kV na napětí 380V slouží v Lánech u Dašic jediná zděná 
trafostanice: 

TS 0225 – zděná s vrchním přívodem, do 400 kVA, osazený transformátor 160 
kVA. TS je v majetku ČEZ, je umístěna v centru obce. 

Sekunderní vedení: 

Sekunderní elektrorozvody v obci jsou provedeny převážně nadzemním 
kabelovým vedením. Hlavní napájecí kabely jsou 1-AYKY 3x240+120, kmenové 
vedení i kabely 1-AYKY 3x120+70, menším průřezem jsou provedeny okrajové 
rozvody a přívody.   

Pro  pokrytí běžných nároků na  odběr el. energie ve stávající zástavbě je možné 
uvažovat s využitím stávajících rozvodů, v případě velmi vysokých nároku je třeba 
provést  posílení trafostanice a posilující vývody zemním kabelem do místa spotřeby.  

 

Ochranná pásma 

Je nutno respektovat ochranná pásma elektrických vedení (dle zákona č. 458/2000 
Sb.). 

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými 
rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na 
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

 
Pro zařízení vybudovaná před 1. 1. 2000 po 1. 1. 1995 platí ochranná pásma: 

Vrchní primerní vedení do 35 kV - 7 m od krajních vodičů (ochranné pásmo je 
vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení). 

Vrchní primerní vedení do 110 kV - 12 m od krajních vodičů. 
Vrchní primerní vedení do 220 kV - 15 m od krajních vodičů. 
Vrchní primerní vedení do 400 kV - 20 m od krajních vodičů. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV - stožárová - jako vrchní vedení do 35 kV. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV - zděná - 20 m od obvodové zdi. 
 
Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) - 1 m na každou stranu od krajního 

kabelu. 
 
Pro zařízení vybudovaná před 1. 1. 1995 platí ochranná pásma: 

Vrchní primerní vedení do 35 kV - 10 m od krajních vodičů (ochranné pásmo je 
vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení). 

Vrchní primerní vedení do 110 kV - 15 m od krajních vodičů. 
Vrchní primerní vedení do 220 kV - 20 m od krajních vodičů. 
Vrchní primerní vedení do 400 kV - 25 m od krajních vodičů. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV - stožárová - jako vrchní vedení do 35 kV. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV - zděná - 30 m od obvodové zdi. 

Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) - 1 m na každou stranu od krajního 
kabelu. 

 

9.2.5.4. Telekomunikace 

V obci Lány u Dašic je provedena plošná kabelizace telefonní sítě. Telefonní 
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účastníci jsou připojeni na digitální telefonní ústřednu v Dašicích, která umožňuje i 
případné rozšiřování. Řešeným územím neprocházejí radioreléové spoje.  

Při realizaci staveb je nutno dodržet podmínky stanovené zákonem č. 127/2005 
Sb. a dále ČSN 736005 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a normy 
související ČSN 332160 a ČSN 33 2000-5-54. 

 

9.2.5.5. Zásobování plynem 

Obec je v současné době plynofikována přívodním potrubí směrem od Dašic. 
Zastavitelné plochy je možné napojit na rozvody STL plynovodů.    
 
Ochranná pásma činí: 
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek , jimiž se rozvádí 
plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu, 
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu 

 

9.2.5.6. Nakládání s odpady 

Odvoz a zneškodňování tuhých odpadů zajišťuje v obci v oblasti komunálního 
odpadu společnost Technické služby Pardubice.  Separované složky odpadu – sklo, 
papír a plast – odváží a likviduje stejná společnost, nebezpečné odpady jsou odváženy 2 
x ročně. V obci je sběrný dvůr. 

Koncepce likvidování komunálního odpadu zůstává zachována beze změn.  
 

9.2.6. OCHRANA PŘED POVODNĚMI  

V řešeném území je stanoveno záplavové území řeky Loučná. Vymezena je i 
aktivní zóna záplavového území.  

Záplavové území na toku Loučná bylo stanoveno Krajským úřadem PK pod čj. 
11402-3/2006/OŽPZ/Vt dne 17. 3. 2008. Vymezenou hranici Q100 je třeba v rámci 
rozvojových aktivit respektovat. Realizaci nové zástavby podmiňujeme řádným 
odkanalizováním v souladu s § 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších 
předpisů.  

V území určeném k zástavbě je třeba zabezpečit, aby odtokové poměry z povrchu 
urbanizovaného území zůstaly srovnatelné stavem před výstavbou, tj. aby nemohlo 
docházet ke zhoršování odtokových poměrů v toku). 

Objekty zasahující do záplavového území Q100 budou nepodsklepené, spodní 
stavba pod úrovni kóty hladiny Q100 bude zhotovena z materiálu, které odolají 
dlouhodobému působení vody, kóty podlah obytných místností budou umístění min. 30 
cm nad hladinou Q100. Veškeré stavby a činnosti v záplavovém území podléhají 
souhlasu vodoprávního úřadu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon). 

 
Lokality Z4 a Z5 jsou vymezeny v této části řešeného území z těchto důvodů: 
 
- Logicky navazují na zahájenou výstavbu nových RD v lokalitách Z2 a Z3, 

v blízkosti lokalit je veden vodovod, budoucí kanalizace, plynovody, 
- Obec připravuje výkup předmětných pozemků, vzhledem k tomu, že obec nemá 

vlastní pozemky na výstavbu RD se jedná o lokalitu, kde je možné pozemky 
pro výstavbu získat 

- Lokalita se nenachází v aktivním území záplavového území, jsou stanoveny 
podmínky, za jakých je zde možná výstavba 

- Výstavba v jiných územích mimo záplavové území je nereálné z důvodů 
zejména vlastnických vztahů k pozemkům 
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- V rámci společného jednání bylo vydáno kladné stanovisko odboru ŽP 
Magistrátu města Pardubic k navrženým zastavitelným plochám při splnění 
technických podmínek uvedených v odstavci výše. Plochy Z4 a Z5 byly 
výrazně zmenšeny proti návrhu projednaném na společném jednání.  

 

 
V řešeném území se nepředpokládá možnost průchodu průlomové vlny vzniklé 

zvláštní povodní.  
 

 
9.2.7.  KONCEPCE ŘEŠENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY, POŽADAVKY 

Z HLEDISKA OCHRANY OBYVATELSTVA, OBRANY A BEZPE ČNOSTI 
STÁTU 

 
Řešené území není ohroženo možným průchodem průlomové vlny vzniklé 

zvláštní povodní. Pro potřeby zón havarijního plánování není nutné vymezovat 
zvláštní plochy. V obci nejsou vybudovány stálé tlakově odolné kryty, proto bude 
využito přirozených ochranných vlastností budov. Krátkodobé ukrytí obyvatel zajistí i 
sklepní prostory jednotlivých rodinných domů a popř. budov občanské vybavenosti. 

Evakuace - v případě mimořádných událostí, které ohrožují území obce, by se 
jednalo pouze o dočasné vymístění obyvatelstva z ohrožené oblasti. V případě evakuace 
je možné jako místo pro shromažďování využít plochy na návsi u obecního úřadu.  

Nouzové ubytování je možné v budově obecního úřadu a obecního domu. 
Materiál humanitární pomoci v případě vzniku závažné mimořádné události by byl 
realizován v součinnosti s MS ČČK a byl by uskladněn v objektu obecního úřadu. 
V tomto objektu by byl uskladněn i materiál CO.  

Na území obce se nenacházejí objekty uskladňující nebezpečné látky ani zařízení, 
u kterých by byla nutná ochrana před vlivy nebezpečných látek. Na území obce nejsou 
vymezeny prostory určené k dekontaminaci. Pro záchranné, likvidační a obnovovací 
práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při 
mimořádných událostech je možné použít plochy areálu KVARTA.  

Nouzové zásobování vodou a elektrickou energií je řešeno v Plánu nouzového 
přežití obyvatelstva. Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu v případě havárie 
vodovodní sítě bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a vody v cisternách. 
Cisterny s vodou budou umístěna na návsi u obecního úřadu. 

 

9.2.8. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ  
 

V řešeném území existují tyto limity využití území, které je nutno respektovat: 

a) ochranná pásma dopravních tras  

- rychlostní silnice, silnice III. třídy – 100 m, resp.15 m ( dle zákona č. č.13/1997 
Sb. o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 347/2009 Sb.) 

b) elektro 

Ochranná pásma stanovená do 1.1.1995 dle zákona 79/57Sb: 

vrchní vedení: 

-VN do 35kV včetně ……………………………..10m od krajního vodiče 

-VN 35 -110kV včetně …………………………… 15m  
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-TS objekt ……………………………………….. 30m od oplocení či objektu 

-TS stožárová ……………………………………. 10m od oplocení či objektu 

Ochranná pásma stanovená od 1.1.1995 dle zákona 222/94Sb a 458/2000Sb: 

vrchní vedení volnými vodiči: 

-VN nad 1kV do 35kV včetně ……………………7m od krajního vodiče 

-VN 35-110kV včetně ……………………………12m 

vrchní vedení izolovanými vodiči: 

-VN nad 1kV do 35kV včetně ……………………2m od krajního vodiče 

Vrchní vedení NN do 1 kV nemá stanoveno ochranná pásma,  

Kabelové vedení 

-do 110kV včetně ………………………………. 1m od krajního kabelu 

-objekt energetického zařízení ………………….. 20m od oplocení či objektu 

-TS stožárová …………………………………… 7m od oplocení či objektu 

-TS kompaktní ………………………………….. 2m od objektu 

-TS vestavěná …………………………………… 1m od obestavění 

c) plyn (dle zákona č. 458/2000 Sb) 

d) vodovody a kanalizace - dle z.č. 274/2001 O vodovodech a kanalizacích jsou 
vymezena ochranná pásma   vodorovnou vzdáleností od vnějšího  líce  stěny  
potrubí  nebo  kanalizační  stoky na každou stranu 
- u vodovodních řadů  a  kanalizačních  stok  do  průměru 500 mm včetně, - 1,5 m, 
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok  nad průměr 500 mm, - 2,5 m. 

e) telekomunikační vedení – 1,5 m od krajního vedení 

f) vodní toky (dle zákona č.254/2001 Sb. ve znění z.č. 20/2003 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů) 

- 6 m od břehové hrany 

- 8 m od břehové hrany pro významné vodní toky  

g) ochranné pásmo lesa 

h) ochranné pásmo objektů státní pozorovací sítě mělkých podzemních vod 

ch) přírodní památka 

i) záplavové území, aktivní zóna 

j) celé území se nachází v ochranném pásmu radiolokačních zařízení letiště 
Pardubice 

 

Ostatní omezující vlivy: 

- kostra ekologické stability, navržená generelem ÚSES 

- z hlediska využitelnosti území je limitem i kvalita zemědělské půdy – půdy třídy 
ochrany půdy I. a II. lze ze ZPF vyjmout jen výjimečně  

- závlahy, resp.meliorace 

- území archeologických nálezů 
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9.2.9. ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH S JINÝM ZP ŮSOBEM 
VYUŽITÍ DLE §3, ODST. 4 VYHL. 501/2006 SB. 

 
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Územním plánem jsou v 
zastavěném území a zastavitelných plochách tyto plochy podrobněji rozčleněny 
z důvodů potřeby podrobnějšího vyjádření regulace vzhledem k hodnotám řešeného 
území a jejich ochraně.  

podrobnější členění ploch bydlení, na bydlení v rodinných domech – venkovské, 
z důvodu převažujícího bydlení v rodinných domech. V plochách pro bydlení 
v rodinných domech – venkovského typu je umožněna výstavba některých objektů 
občanské vybavenosti, další objekty občanské vybavenosti (např. veřejné stravování) a 
drobné výroby jsou přípustné podmíněně. Přípustné umístění těchto staveb v plochách 
pro bydlení je dáno smíšených charakterem venkovské zástavby, kde hlavní funkce 
bydlení často doplňována i jinými vhodnými funkcemi.  

  
plochy občanského vybavení, na plochy občanského vybavení – veřejná 

infrastruktura,  sportovní plochy z důvodu jednoznačného vymezení ploch občanského 
vybavení 

plochy výroby a skladování, na plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná 
výroba z důvodu přehlednějšího vyjádření jednotlivých druhů výroby a regulace 
konkrétního umístění staveb pro výrobu a skladování v území 

Řešené území je děleno podle stávajícího a požadovaného způsobu využití na 
plochy s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití plochy.  

 

9.2.10. VYMEZENÍ POJMŮ 
 
- Pojem stavba je definována stavebním zákonem 
 
- Zařízení je definováno pro potřeby územního plánu jako část stavby, využitá pro 

jinou funkci než převažující funkce stavby (např. zařízení veřejného stravování v rámci 
administrativní budovy) 
Jedná se o jiný pojem, než je pojem definovaný v § 3 odst. 2) stavebního zákona a 
pojem definovaný v §3 odst. 2) stavebního zákona zde není použit. 
 

- Rodinný dům – stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy 
odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení, rodinný dům může mít nejvýše tři 
samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví (§2 odst. 
a) vyhl. č. 501/2006 Sb.) 

 
- Bytový dům – stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy 

odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena (§2 odst. a) vyhl. č. 
501/2006 Sb.) 

 
- Stavba pro rodinnou rekreaci – stavba, jejíž objemové parametry a vzhled 

odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a která je k tomu účelu určena, stavba pro 
rodinnou rekreaci může mít nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a 
podkroví  (§2 odst. b) vyhl. č. 501/2006 Sb.) 

 
- Stavba ubytovacího zařízení – stavba nebo její část, kde je poskytováno 

ubytování a služby s tím spojené, stavbou ubytovacího zařízení není bytový a rodinný 
dům a stavby pro rodinnou rekreaci, ubytovací zařízení se zařazují podle druhu do 
kategorií (§2 odst.c) vyhl. č. 501/2006 Sb.): 
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 - hotel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, 
vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených 

 - motel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro 
hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených pro 
motoristy 

 - penzion, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro 
hosty, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími 
službami srovnatelnými s hotelem 

 - ostatní ubytovací zařízení, kterými jsou zejména ubytovny, koleje, 
svobodárny, internáty, kempy a skupiny chat nebo bungalovů, vybavené pro 
poskytování přechodného ubytování 

 
- Stavby pro obchod (§3 odst.c) vyhl. č.268/2009 Sb.)  – stavba s prodejní 

plochou do 2000 m2, která musí splňovat požadavky druhé až páté části vyhl. č. 
268/2009 Sb., stavba s prodejní plochou nad 2000 m2, která musí navíc splňovat 
zvláštní požadavky uvedené v šesté části výše uvedené vyhlášky 

 
- Maloobchod – rozptýlené prodejny, obchodní centra místní i obvodová, 

nabízející zboží denní potřeby, specializovaný sortiment přímo spotřebiteli 
 
- Občanské vybavení – slouží k uspokojení potřeb a zájmů občanů a společnosti v 

místním i širším měřítku. Jde o stavby a zařízení sloužící: 
- obchodu, veřejnému stravování, ubytování 
- veřejné správě, administrativě, službám  
- vzdělávání a výchovu, kultuře 
- zdravotním a sociálním službám, péči o rodinu 

 
- Veřejná správa – veřejné budovy sloužící v místním měřítku potřebám občanů a 

jejich kontaktu se samosprávou a státní správou 
 

- Administrativa – úřady a instituce mimo státní správu a samosprávu – správní 
budovy a kanceláře firem, samostatných podnikatelů 

 
- Služby – nevýrobní i výrobní, sloužící občanům k zajišťování jejich denních 

potřeb – kromě řemesel, sezónních a opravárenských služeb také pečovatelské, 
zdravotní, půjčovny, poradenství… 

 
- Stavba pro výrobu a skladování (§3 odst.e) vyhl. č.268/2009 Sb.) – stavba 

určená pro průmyslovou, řemeslnou nebo jinou výrobu, popřípadě služby mající 
charakter výroby, a dále pro skladování výrobků, hmot a materiálů, kromě staveb pro 
skladování uvedených pod písmenem f), vyhl. č. 268/2009 Sb. 

 
- Výroba průmyslová – výroba, která není přípustná v jiných funkčních plochách 

především z důvodů vyšší dopravní zátěže (četnost jízd a tonáž vozidel), i z důvodů 
překračování limitů přípustného zatížení území hlukem, prachem, imisemi, které však 
nepřesahují hranice areálů. Jde např. o výrobu potravinářskou, textilní, 
elektrotechnickou, polygrafickou, výrobu stavební a stavebních hmot, dřevozpracující, 
opravny, strojírenství na bázi výroby spotřebních předmětů 

 
- Řemeslná výroba, služby mající charakter výroby – výroba v malém rozsahu 

produkce a využívaných ploch, bez velkých nároků na přepravu, bez negativních 
dopadů na životní prostředí, které nepřesahují hranice jednotlivých areálů (např. 
truhlářství, klempířství, zámečnictví, sklenářství, výroba lahůdek, malé pekárny apod.) 

 
- Stavba pro zemědělství (§3 odst.f) vyhl. č.268/2009 Sb.)  – stavba pro 



ÚP LÁNY U DAŠIC                                                                                                              69 

ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH                             DATUM:05/2014 

hospodářská zvířata, tj. stavba nebo soubor staveb pro zvířata k chovu, výkrmu, práci a 
jiným hospodářským účelům s výjimkou staveb a zařízení pro včely a ryby, doprovodná 
stavba pro hospodářská zvířata, tj. stavba pro dosoušení a skladování sena a slámy, 
stavba pro skladování chlévské mrvy, hnoje, kejdy, močůvky a hnojůvky, stavba pro 
skladování tekutých odpadů a stavba pro konzervaci a skladování siláže a silážních šťáv, 
stavba pro posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby, stavba pro 
skladování hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, 

 
- Garáže – jsou v souladu s názvoslovím užívaným v dopravním projektování 
členěny takto: 

- garáže (jednotlivé) – nejvýše tři stání s jedním společným vjezdem 

- garáže řadové – objekt s více než třemi stáními buď v jedné řadě nebo ve 
dvou řadách za sebou 

Jednotlivé a řadové garáže mohou být buď samostatné objekty nebo vestavěné do 
objektů sloužících jiným účelům. Podle vztahu k terénu mohou být buď podzemní nebo 
nadzemní. 

- garáže hromadné – objekt, který slouží k odstavování nebo parkování 
vozidel a má víc než tři stání a zpravidla jeden vjezd. Jsou buď samostatnými objekty 
nebo jsou vestavěny (přistavěny) k objektům s jiným účelem. 

 
- Odstavné plochy: plochy pro odstavování vozidel, tj. pro umístění vozidla mimo 

jízdní pruhy komunikací po dobu, kdy se vozidla nepoužívá (spíš dlouhodobé) 
 

- Parkovací plochy: plochy pro parkování vozidel, tj. pro umístění vozidla mimo 
jízdní pruhy komunikací po dobu zaměstnání, nákupu, naložení vozidla.(spíš 
krátkodobé) 

 
- Dopravní a technická infrastruktura – plochy silniční, drážní, letecké a vodní 

dopravy včetně souvisejících staveb a zařízení, nadzemní a podzemní vedení včetně 
armatur, zařízení a konstrukcí na vedení, zabezpečující napojení území,, obcí, jejich 
částí a staveb na jednotlivé druhy technického vybavení ( např. energetická-elektrická 
silová, plynovodní, tepelná, vodovodní, stokové a telekomunikační vedení, 
produktovody ) 
 

 - Drobné hospodářské zvířectvo – drůbež, králíci, holubi, drobná zvířata – psi, 
kočky, exotické ptactvo 

 
- Agroturistika – stavby pro zemědělskou výrobu (venkovské farmy) spojené 

s ubytovacím zařízením (převážně penzionem) a doprovodnými službami zaměřené na 
jezdectví, rybolov, cykloturistiku, pěší turistiku)    

 
 
9.2.11. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO 

ZÁKONA, JEHO PROVÁD ĚCÍCH PŘEDPISŮ, ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ  

Územní plán je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění a vyhláškami č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, v platném znění a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území. 
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Územní plán je zpracován v souladu s metodikou MINIS – Minimální standard 
pro digitální zpracování územních plánů v GIS v prostředí zákona č. 183/2006 Sb. verze 
2.2. 

 
Věcný obsah grafické i textové části je zpracován v souladu s přílohou č.7 

k vyhlášce č.500/2006 Sb., v platném znění. Územní plán v souladu se stavebním 
zákonem vymezil zastavěné území, stanovil koncepci rozvoje území, urbanistickou 
koncepci a vymezil rozvojové plochy (zastavitelné plochy, plochy přestavby). Dále 
stanovil koncepci veřejné infrastruktury, podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, vymezil veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

 
Dále bude doplněno po společném projednání. 
 
 
 
10. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAV ĚNÉHO ÚZEMÍ A 

VYHODNOCENÍ POT ŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
 
Zastavitelné plochy se vymezují pro zabezpečení vyváženého rozvoje obce 

doplněním funkcí bydlení, rekreace.  
Návrh územního plánu navazuje na stávající územní plán, který vymezil pouze 

několik ploch pro bydlení. Převzaty jsou tyto plochy ze stávajícího ÚPO: Z1, Z2, Z3. 

Pro rozvoj bydlení je vymezeno 5 zastavitelných lokalit. Pro sport je vymezena 
jedna přestavbová plocha, pro dopravu silniční 2 plochy. Rozvojové plochy pro bydlení 
nezakládají žádné nové enklávy ve volné krajině. Přimykají se ke stávající zástavbě.   

Dosavadní územní rozvoj obce probíhá v souladu se současným územním 
plánem. Větší výstavba byla realizována na jihozápadním okraji obce, kde se 
předpokládá její pokračování. Celkovou urbanistickou koncepci dotváří dopravní a 
technická infrastruktura s cílem zabezpečení udržitelného rozvoje území. 

V zastavěném území se předpokládá průběžná obnova stavebního fondu v souladu 
se stanovenými podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 
Základním požadavkem obce je stabilizovat stávající počet obyvatel v území a postupně 
jej zvyšovat.  

Z výsledků analýzy demografického vývoje vyplývá, že se počet obyvatel v obci 
postupně snižuje, v posledních 10 letech se počet úbytek počtu obyvatel zvýšil.   

 
 
Vývoj počtu obyvatel za posledních 30 let. 

 
Rok 1980 1991 2001 2012 
Počet obyvatel  130 132 132 146 
Počet domů  32 41 42 49 

 

Přehled zastavitelných ploch pro bydlení 

Lokalita Výměra(ha) Lokalita Výměra(ha) 

Z1 0,11 Z4 0,55 

Z2 0,25 Z5 0,94 

Z3 0,61   

CELKEM   2,46 ha 
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Vzhledem k charakteru obce a předpokládanému zájmu žadatelů o byt 
se předpokládá 100% bytů v rodinných domech. Vzhledem k charakteru bydlení se 
předpokládá větší výměra ploch na 1 RD. Na 1 RD se odhaduje cca 1 800 m2 plochy 
(včetně obslužných komunikací a veřejných prostranství). 

Odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení 

- požadavek vyplývající z demografického vývoje 5 b.j.  

- požadavek vyplývající z nechtěného soužití 4 b.j. 

- požadavek vyplývající z polohy obce v blízkosti města 10 b.j. 

Celkem 19 b.j. 

Potřeba ploch pro bydlení = 3,42 ha 

 Závěr:  V řešeném území je celková potřeba cca 3,42 ha plochy pro bydlení 
v rodinných domech. V návrhu územního plánu je vymezeno celkem 2,46 ha ploch pro 
bydlení. Výměra navržených zastavitelných ploch je menší, než odhad potřeby 
zastavitelných ploch.  

 
 
 

11. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH D ŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA 

POZEMKY UR ČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

11.1. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH D ŮSLEDKŮ 
NAVRHOVA- NÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Z celkové výměry řešeného území 357 ha tvoří orná půda 293 ha, lesy 24 ha a 
vodní plochy 9 ha. 

 
Řešené území náleží do klimatické oblasti A – teplé, klimatického okrsku A3 – 

teplého, mírně suchého, s mírnou zimou. Průměrná roční teplota je 8,4oC, roční úhrn 
srážek 600 mm, z toho na vegetační období připadá z dlouhodobého průměru 372 mm. 
Pro oblast je typické dlouhé teplé léto (maximum v červenci 18,4oC) a mírná zima 
(maximum v lednu minus 1,8oC). Jaro a podzim se teplotně vcelku vyrovnávají. 
Maximum srážek připadá opět na červenec, minimum v období zimních měsíců (32 – 28 
mm). Území je zařazeno do přírodní oblasti nížinné (N1, N2), kterou charakterizují 
stanoviště s výrazným zastoupením černozemních a hnědozemních půd na spraši a 
sprašových pokryvech, částečně i na křídových slínech, s významnějším podílem 
ostatních genetických typů půd, méně rendzin. 

Na vývoji půd se podílely zejména geologické podmínky a klima. Na zrnitostně 
lehkých terasách vznikly lehké drnové půdy, na středně těžkých spraších hnědozemě a 
v údolí Loučné a jejích přítoků nivní půdy, na karbonátových substrátech v podmínkách 
zvýšeného obsahu vláhy lužní půdy.  

Půdy se posuzují podle kódu BPEJ. Je to účelové seskupení forem příbuzných 
ekologickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány morfogenetickým půdním 
typem, subttypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí a hloubkou půdního profilu. 
V řešeném území se v návaznosti na geomorfologii vyskytují různé typy a druhy půd. 
Vyskytují se zde převážně černozemě, hlinitopísčité. 

Třída ochrany je v řešeném území podprůměrná. Nejkvalitnější půdy mají BPEJ 
3.56.00 (I.třída), dále jsou zde půdy s BPEJ 3.19.01 ve III.třídě, BPEJ 3.20.01, 3.22.10, 
3.63.00 ve IV. třídě ochrany. 

V území bylo provedeno odvodnění zemědělské půdy. Závlahy v území nejsou 
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provedeny. Vzhledem k tomu, že rozvojové plochy budou umisťovány v logicky 
vazbách na stávající osídlení a dopravní a inženýrské sítě, budou na půdách s nízkou 
kvalitou půdy. 

Jako podklad pro zpracování přílohy vyhodnocení předpokládaných důsledků na 
ZPF bude sloužit situace 1:2880, zákon č.334/1992 Sb. o ochraně ZPF, vyhl.č.48/2011 
Sb., o stanovení tříd ochrany, vyhl. č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. 

Návrh územního plánu navazuje na stávající územní plán, ze kterého jsou 
převzaty zastavitelné plochy: Z1, Z2, Z3. Nově jsou navrženy plochy Z4 a Z5, které 
navazují na plochy původní.  

Pro novou výstavbu je vhodné území na západním okraji zastavěného území, 
které není dotčeno tokem řeky, je zde započata nová výstavba, plochy jdou přístupné 
z komunikací. Severní okraj obce je lemován řekou Loučnou, východní okraj není 
dopravně přístupný, proto se jeví západní okraj obce jako jediné možné rozvojové 
území. Je sice dotčeno záplavovým území řeky Loučné (hladina Q100), ale toto lze 
technicky řešit. V tomto rozvojovém území se bohužel nacházejí půdy kvalitní v I. třídě 
ochrany půdy, ale rozvoj na méně kvalitních půdách je z výše uvedených důvodů 
nemožný. Lokalita Z4 a část lokality Z5 se nachází ve IV. třídě ochrany půdy.          

Rozvoj výstavby v obci je soustředěn do oblasti bydlení. Celkem je navrženo 7 
zastavitelných lokalit, z toho je 5 lokalit určeno pro bydlení. Přestavbová plocha je 
vymezena 1 pro sport. 

U lokality Z7 vymezené pro stavbu silnice R35 byl proveden kvalifikovaný odhad 
záboru PF a je stanoven na 1,49 ha (šíře pozemku pro stavbu silnice je odhadnuta na 35 
m). Celková výměra zastavitelných ploch (bez přestavbových ploch) činí 4,14ha, z toho 
je 3,96 ha zemědělské půdy.  

Z hlediska vlastnického se jedná převážně o pozemky soukromé. 

Poznámka 
Plocha záboru pro silnici R35 je vymezena jako kvalifikovaný odhad. Při parametrech silnice 25,5 

m se předpokládá silniční těleso o šíři cca 35 m.  
 

TABULKA P ŮDNÍHO FONDU 

 
Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%) 84,5 [3] 
Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%) 97,1 [3] 
Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%) 1,3 [3] 
Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%) 6,2 [3] 
Podíl vodních ploch z celkové výměry (%) 2,6 [3] 
Podíl lesů z celkové výměry (%) 6,8 [3] 
Orná půda - rozloha (ha) [2] 293 [3] 
Chmelnice - rozloha (ha) [2] - [3] 
Vinice - rozloha (ha)    [2] - [3] 
Zahrady - rozloha (ha)           [2] 5 [3] 
Ovocné sady - rozloha (ha)  [2] - [3] 
Trvalé travní porosty - rozloha (ha) [2] 4 [3] 
Lesní půda - rozloha (ha) [2] 24 [3] 
Vodní plochy - rozloha (ha) [2] 9 [3] 
Zastavěné plochy - rozloha (ha) [2] 4 [3] 
Ostatní plochy - rozloha (ha) [2] 18 [3] 
Zemědělská půda - rozloha (ha) [2] 302 [3] 
Celková výměra (ha) [2] 357 [3] 
Koeficient ekologické stability 0,13 [3] 
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TABULKA ZÁBORU PF 

 

Lokalita 
 
Funkční 

       Celková výměra v 
ha   

 Výměra zemědělské 
půdy  BPEJ  Třída   

    využití            z   toho  Kultura   
      
Z toho     ochrany Parcela 

    Celkem 
 v 
zast.úz. 

mimo 
zas.  pozemku celkem 

V 
zast.úz. 

mimo 
zast.       

                        

                        

 Z1  BV 0,11  0,11   OSTATNÍ         185/2 

                       

 Z2  BV     0,25    0,25  ORNÁ     0,25    0,25  35600   I.  354/1,354/29  

                        

 Z3  BV   0,61   0,61   ORNÁ  0,61  0,61  35600   I.  354/21,354/22  

                    354/23,354/16 

                    354/18,354/25  

                      

 Z4 BV  0,55    0,55  ORNÁ  0,55    0,55  32001  IV.  317/11,317/1  

                  36300  IV.  317/15  

                        

 Z5 BV  0,94    0,94  ORNÁ  0,94    0,94  35600  I.  353/1  

                  32001  IV.    

                        

 Z6 DS  0,07    0,07  OSTATNÍ            243/5,243/21  

                      243/22 

                        

 Z7 DS   1,49    1,49  ORNÁ 1,49    1,49   31901 III.  114,123,121,  

                       111,148/5 

                       174/11 

                        

P1   BV  0,12  0,12   ZAHRADA  0,12  0,12     32210 IV.  18/2  

                        

                        

CELKEM     4,14  0,12 4,02    3,96   0,12 3,84        

 

11.2. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH D ŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA POZEMKY UR ČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ 
LESA 

V řešeném území jsou lesní plochy zastoupeny podprůměrně, z celkové plochy 
území 357 ha lesní plochy tvoří 6,8 % (24 ha).  

Lesy jsou převážně listnaté, kategorie hospodářské, subkategorie 3e – postihovaná 
imisemi tak, že vyžadují odlišný způsob hospodaření. Věková a druhová skladba lesů – 
průměrné stáří je 90 let, složení je převážně jehličnaté (borovice lesní, dub letní a zimní, 
bříza). Druhová skladba odpovídá změněným podmínkám intenzivního lesního 
hospodaření konce minulého a počátku našeho století, ve kterém chybí zastoupení 
cennějších listnatých dřevin ve starších věkových stupních. Podíl smrku je zanedbatelný 
a jeho rozšíření není nutno podporovat. 

Celkově lze hodnotit druhou strukturu porostů jako středně ekologicky stabilní 
s nutností zlepšit kvalitativní zastoupení listnatých dřevin, zejména dubu letního a 
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příměsí habru. Při zalesňování je vhodné vytvářet smíšené porosty s dostatečným 
podílem melioračních dřevin ve vhodném prostorovém uspořádání dle požadovaných 
funkcí jednotlivých dřevin. 

Žádná z lokalit nezasahuje do ochranného pásma lesa. V územním plánu není 
navrženo zalesnění nových pozemků.   

 

 
 

12. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH UPLATN ĚNÝCH K NÁVRHU 
ÚZEMNÍHO PLÁNU A JEJICH OD ŮVODNĚNÍ 

 
V průběhu veřejného projednávání návrhu ÚP Lány u Dašic byla uplatněna 1 

námitka od Ing, Karla Václavíka, týkající se změny části plochy smíšené obytné (SV) 
podle skutečného využívání, tedy na plochu výroby a skladování (VD) – drobná 
řemeslná výroba. Námitce bylo vyhověno  

 
Návrh rozhodnutí o této námitce byl zaslán dotčeným orgánům a krajskému úřadu 

k uplatnění stanoviska v souladu s § 53 odst. 1.  (viz tabulka)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Vyhodnocení podané námitky v rámci veřejného projednání ÚP Lány u Dašic 
 

Ostatní Připomínka, námitka (doslovný přepis) Vyhodnocení 

Ing. Karel Václavík 
Lány u Dašic 63, 530 02 
Pardubice 

4.2.2014 (předáno panem 
starostou) 

Věc: Žádost o úpravu územního plánu 

Vážený pane starosto, 

Jsem občan obce a v dotčené oblasti vlastníme a užíváme objekty 
provozované a zkolaudované jako sklad, dílna a objekty ostatní. Ráz 
činnosti tedy v podstatě zůstává stejný jako před lety kdy zde byla 
např. truhlárna, sklad apod. a ani do budoucna zatím 
nepředpokládáme jej měnit.  

Na základě připomínky projektanta ohledně změn v přístupu úřadů 
k územnímu plánu a jeho členění tímto tedy žádám o změnu návrhu 
nového územního plánu tak aby pozemky p.č. 24/2, 24/4, 594/1, 
617/3, 617/4, 617/5, 617/6 a 617/7 byly zařazeny do plochy VD, tedy 
výroby a skladování stejně jako je tomu naproti přes ulici. Tento 
požadavek dokládám situací z návrhu ÚP a šrafovaná část je 
předmětem požadované změny.  

 

 

Námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že se jedná o zastavěné 
území na okraji obce a o zkolaudovaný 
stávající stav – provoz truhlárny, bude 
část plochy smíšené obytné (SV) změněna 
podle skutečného využívání, tedy na 
plochu výroby a skladování (VD) – 
drobná a řemeslná výroba.  

 

 
Stanoviska DO k návrhu rozhodnutí o námitce k ÚP Lány u Dašic 

 
 Dotčený orgán 

 
Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

1. ČR - Státní energetická 
inspekce, náměstí Republiky 12, 
530 02 Pardubice  

Stanovisko ČR – Státní energetické inspekce, územního inspektorátu 
pro Královéhradecký a Pardubický kraj v Hradci Králové, k návrhu 
na rozhodnutí o námitce k ÚPO Lány u Dašic. 
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7.4.2014 Po seznámení se s podklady sděluje Státní energetická inspekce, 
Územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj jako 
dotčený správní úřad ve smyslu § 94 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., 
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a podle § 13 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
v platném znění ve spojení s § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, že s návrhem rozhodnutí o námitkách a 
vyhodnocení připomínek k ÚPO souhlasí. 

Námitka podaná k návrhu ÚPO se nedotýká námi chráněných zájmů. 
Z tohoto důvodu nemáme ani připomínky k návrhu rozhodnutí 
o námitce. 

 

 

 

 

 

 

 
 
- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 

2. Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, Teplého 
1526, 530 02 Pardubice  

9.4.2014 

Projednávaný druh dokumentace : Návrh územního plánu Lány 
u Dašic z hlediska návrhu rozhodnutí o podané námitce 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje v souladu 
s ustanovením § 31 odst. 1 písm b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 odst. 6 zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů, ve znění zákona 320/2002 Sb., posoudil 
dokumentaci, z hlediska zájmů požární ochrany a ochrany 
obyvatelstva. 
Na základě provedeného posouzení Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje vydává   

souhlasné stanovisko 

 

 

 

 

 

 

 
 
- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 

3. Krajská hygienická stanice, 
U Divadala 828, 530 02 
Pardubice 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
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4. Krajský úřad Pk, Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice 
- odbor dopravy a silničního 
hospodářství 

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

5. Krajský úřad, Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice 
- odbor životního prostředí a 
zemědělství 

28.3.2014  

Stanovisko dotčených orgánů státní správy ve smyslu ust. § 53 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Pardubického kraje k akci: “Návrh rozhodnutí o námitce 
k návrhu územního plánu Lány u Dašic.“ 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard Pinkas) 

Podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. w) zákona č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů v platném 
znění a souvisejících předpisů orgán ochrany ovzduší Krajského 
úřadu Pardubického kraje s předloženým návrhem rozhodnutí 
souhlasí. 

Orgán ochrany přírody (zpracovatel Mgr. Radka Plívová) 

Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění, do působnosti Krajského úřadu 
Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody, tj. územní systém 
ekologické stability (regionální a nadregionální úroveň), zvláště 
chráněná území (přírodní rezervace a přírodní památky), není 
námitek k tomu, jakým způsobem byly vypořádány námitky a 
připomínky vznesené k návrhu územního plánu. 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. 
Milan Boukal, Ph.D.) 

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, v platném znění, není námitek proti “Návrhu rozhodnutí 
o námitce k návrhu územního plánu Lány u Dašic.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
 
 
 

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
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Orgán státní správy lesů (zpracovatel ing. Jana Klapková): 

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 předloženému 
návrhu rozhodnutí o námitce připomínky. 

projednávané dokumentace 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 

6. Magistrát Pardubice 
- odbor dopravy 
 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

7. Magistrát Pardubice 
- odbor správních agend, úsek 
památkové péče 

28.3.2014 

Stanovisko k podané námitce účastníka Ing. Karla Václavíka, bytem 
Lány u Dašic 63, 530 02 Pardubice, k řízení o návrhu územního 
plánu Lány u Dašic: 

Územní plán Lány u Dašic byl schválen příslušným orgánem státní 
památkové péče stanoviskem pod čj. MmP 75472/2013 ze dne 
7.1.2013 s tím, že se nedotýká zájmů státní památkové péče. 

Námitka výše uvedeného účastníka řízení se týká funkčního využití 
pozemků stávajícího provozu drobné řemeslné výroby a z toho 
vyplývající změna z plochy smíšené obytné na plochu výroby a 
skladování. Zájmů státní památkové péče se námitka na změnu 
funkce plochy nedotýká. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 

8. Magistrát Pardubice 
- odbor životního prostředí 
1.4.2014  

Společné vyjádření odboru životního prostředí k návrhu 
rozhodnutí k podané námitce k návrhu ÚP Lány u Dašic. 

Oddělení odpadů a ovzduší: 
Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně nemáme k návrhu připomínky. 

 

 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
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Oddělení ochrany přírody:  
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění nemáme námitek k předloženému návrhu rozhodnutí 
o podané námitce k ÚP Lány u Dašic. 

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme k návrhu 
rozhodnutí o námitce připomínky. 

Z hlediska ochrany ZPF dle zák. č. 334/1992Sb. není námitek za 
předpokladu, že veškeré zemědělské pozemky určené pro podnikání 
budou odňaty ze ZPF. 

 
Oddělení vodního hospodářství: 
Z vodohospodářského hlediska nemáme zásadních připomínek. 

 

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.  

 

 
 
- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
 
- jedná se o změnu funkčního využití ve 
vymezeném zastavěném území 
 
 

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 

9. Ministerstvo dopravy ČR, odbor 
dopravní politiky, 
mezinárodních vztahů a 
životního prostředí, nábřeží L. 
Svobody 12/22, 110 15 Praha 1 

11.3.2014 

Správním územím obce Lány u Dašic prochází koridor 
rychlostní silnice R 35. Po upřesnění všech navrhovaných ploch 
uvedených v námitce, kterou zaslal Ing. Karel Václavík, Vám 
sdělujeme: 

Pozemky nově navržené na funkční využití plochy výroby a 
skladování se nedotýkají dopravní infrastruktury sledované resortem 
dopravy, a proto s návrhem rozhodnutí souhlasíme. 

 
 
 

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 

10. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, odbor surovinové 
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politiky, Na Františku 32, 
110 15 Praha 1  

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

11. Ministerstvo vnitra ČR,  
Odbor správy majetku  
P.O.BOX 21/OSM, 170 34 
Praha 7 

 
 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

12. Ministerstvo zdravotnictví, 
Odbor investičního rozvoje, 
Palackého nám. 4, 128 01 Praha   

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

13. Ministerstvo životního prostředí, 
odbor výkonu státní správy,  
Resslova 1229/2a, 500 02 
Hradec Králové  

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

14. Státní pozemkový úřad, oddělení 
správy vodohospodářských děl,  
Husinecká 1024/11a, 130 00 
Praha 3 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

15. Obvodní báňský úřad 
v Trutnově,  
pracoviště HK, Wonkova 1142, 
500 02 Hradec Králové 

13.3.2014 

 Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického obdržel Vaši žádost o stanovisko k Návrhu územního 
plánu Lány u Dašic z hlediska návrhu rozhodnutí o podané námitce 
dle § 53 odst. 1 stavebního zákona v platném znění.  

Vzhledem k našemu předcházejícímu stanovisku k návrhu územního 
plánu a tomu, že územní plán obce řeší celé správní území obce Lány 
u Dašic a správní území obce Lány u Dašic je podle Vámi vystavené 
dokumentace tvořeno vlastní obcí Lány u Dašic a řešené území 
zahrnuje katastrální území Lány u Dašic o celkové výměře 357 ha, 
nemá Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
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Pardubického k předloženému návrhu rozhodnutí žádné připomínky, 
protože v řešeném území není, podle námi vedené evidence, stanoven 
žádný dobývací prostor. 

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace  

15. Státní veterinární správa, 
Husova 1747, 530 03 Pardubice 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
 

16. Ministerstvo obrany ČR, 
Vojenská ubytovací a stavební 
správa, Teplého 1899/C, 530 02 
Pardubice  

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

    

 Úřady územního plánování  Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

1. Krajský úřad, 
Komenského nám. 125, 
532 11 Pardubice 
- odbor rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu – odd. 
ÚP 

24.3.2014 

Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu 
Lány u Dašic 

Krajský úřad Pardubického kraje obdržel dne 7. 3. 2014 žádost 
o vydání stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu 
Lány u Dašic (dále jen návrh). 

Krajský úřad dle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, sděluje jako nadřízený orgán následující stanovisko. 

Předložený návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu 
Územního plánu Lány u Dašic, obsahuje rozhodnutí o jedné námitce, 
které není v rozporu se stanovenými zásadami, úkoly a záměry, které 
vyplývají ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, které 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
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vydalo Zastupitelstvo Pardubického kraje dne 29. 4. 2010 usnesením 
č. Z/170/10. 

projednávané dokumentace 
 

 
 
Poučení:  
Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat ani podat rozklad (§ 172 odst. 5 zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění) 
 
Zpracoval dne 14.4.2014 Magistrát města Pardubic, jako pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Lány u Dašic v souladu s § 53 odst. 1 zák.č. 
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 

………………………..                   ……………………………… 
  pořizovatel                 určený zastupitel 

Václav Malinský, starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK UPLATN ĚNÝCH K NÁVRHU 
ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 
V rámci celého pořizování nebyly podány žádné připomínky. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Poučení: 
 

Proti Územnímu plánu Lány u Dašic vydanému formou opatření obecné povahy 
nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) 

 
 
 
 ……………………….    …………………….. 
     místostarosta obce           starosta obce 
 
 
 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení 
veřejné vyhlášky     


