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ÚZEMNÍ PLÁN OPATOVICE NAD LABEM 
 

II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 
 

a) Postup p ři po řízení územního plánu 
 

 Dne 28. března 2007 rozhodlo Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem (dále jen „zastupitelstvo“) 
usnesením č.U 14.1/01/2007, v souladu s § 6 odst. 5 písm.a) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v 
platném znění, (dále jen „stavební zákon“), o pořízení Územního plánu Opatovice nad Labem (dále jen „územní 
plán“); usnesením č. U 9.2/03/2007 ze dne 13. června 2007 v souladu s § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona 
schválilo pana starostu obce Ing. Pavla Kohouta jako určeného zastupitele. Schválení pořízení územního plánu 
Magistrátem města Pardubic, odborem hlavního architekta bylo přijato usnesením Rady obce Opatovice nad 
Labem č. UR/13/2007 ze dne 11. června 2007. Odbor hlavního architekta obdržel žádost o pořízení územního 
plánu dne 4. února 2008. Na základě doručené žádosti o pořízení územního plánu byl pořizovatelem zahájen 
proces pořizování územního plánu. Dne 5. října 2009 obdržel pořizovatel zpracované podklady od společnosti 
AURUM s.r.o., jako technickou pomoc při návrhu zadání. Ve spolupráci s určeným zastupitelem a projektantem, 
společností AURUM s.r.o., zpracoval pořizovatel návrh zadání územního plánu. K návrhu zadání byla společností 
AURUM s.r.o. zpracovaná příloha, která obsahovala limity a požadované záměry na řešeném území obce.   

V průběhu procesu pořizování nového územního plánu byla souběžně pořizována také Změna č. 5 Územního 
plánu sídelního útvaru Opatovice nad Labem (dále jen „ÚPSÚ“); tato změna byla pořizována v období roků 
2007-2011 a řešila severovýchodní část sídla. Plocha, která byla v ÚPSÚ dosud rezervovaná pro rozvoj výroby a 
dopravy měla být do budoucna využita především pro jiné ekologicky méně zatěžující funkce, které přinesou 
obci možnosti pro rozvoj bydlení, zeleně, rekreace a volnočasových aktivit. Pořízení a vydání této změny 
proběhlo v prosinci 2011. Změna č. 5 společně s ÚPSÚ se stala územně plánovacím podkladem pro pořizování 
nového územního plánu.  

Dne 18. října 2011 obdržel pořizovatel požadavky obce Opatovice nad Labem k návrhu zadání územního plánu, 
které byly schváleny zastupitelstvem obce dne 25. června 2009 pod číslem usnesení U 02.1/06/2009. 
Požadavky obce byly zapracovány do návrhu zadání a společnost AURUM s.r.o. doplnila také již zpracovanou 
grafickou přílohu zadání. Návrh zadání územního plánu byl projednán v souladu s § 47 stavebního zákona ve 
dnech od 27. dubna 2012 do 28. května 2012. Požadavky a podněty od dotčených orgánů, správců sítí a 
institucí k obsahu zadání územního plánu byly v návrhu zadání zohledněny a zapracovány, sousední obce 
neuplatnili žádné podněty. Veřejnost uplatnila 6 připomínek, které byly do návrhu zadání zapracovány.   

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, uplatnil v rámci projednávání zadání 
stanovisko, ve kterém došel k závěru, že k „Návrhu zadání územního plánu Opatovice nad Labem" není 
požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí, neboť tato koncepce nestanoví rámec pro 
budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Významný 
vliv na vymezené ptačí oblasti a evropsky významné lokality dotčený orgán, odbor životního prostředí a 
zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje ve svém stanovisku vyloučil. Na základě těchto stanovisek, 
nevyplynul v zadání požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 
Takto projednané zadání územního plánu bylo schváleno usnesením zastupitelstva č. U 4.03/08/2012 dne 6. 
prosince 2012. Schválené zadání bylo předáno následně projektantovi ke zpracování návrhu územního plánu.  

Zpracovaný návrh územního plánu byl projektantem předán dne 6. února 2014 a dne 7. února 2014 bylo 
zahájeno společné jednání o návrhu územního plánu (tj. projednání s dotčenými orgány, sousedními obcemi, 
krajským úřadem a veřejností); samotné společné jednání se konalo dne 5. března 2014 v 9:00 h v zasedací 
místnosti Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubice. Termín pro uplatnění stanovisek a 
připomínek byl stanoven od 18. února 2014 do 4. dubna 2014. V rámci společného jednání bylo uplatněno 14 
stanovisek dotčených orgánů; sousední obce uplatnili připomínky dvě, jedna připomínka byla uplatněna po 
termínu a veřejnost uplatnila 12 připomínek. Z Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí 
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a zemědělství byl obdržen souhlas s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na ochranu ZPF ve smyslu 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF.  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a v součinnosti s projektantem územního plánu vyhodnocoval 
společné jednání. Na několika schůzkách byly předběžně vyhodnocovány jednotlivé připomínky podané 
veřejností a hlavně připomínky podané obcí Vysoká nad Labem a městem Hradec Králové. Připomínky obce 
Vysoká nad Labem a města Hradec Králové se týkali návrhu dopravního řešení územního plánu, konkrétně 
širších dopravních vazeb těchto obcí především směrem na Pardubice a Prahu. V rámci těchto připomínek 
předali obce formou příloh také možné varianty řešení těchto uvedených problémů; jednalo se o části 
dokumentace s názvem „I/37 Opatovice – studie napojení na silnici č. III/29813“ zpracované společností SUDOP 
Praha a.s. (s datem zpracování duben 2010).  

Pořizovatel současně požádal dne 21. července 2014 Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu, oddělení územního plánování o stanovisko dle § 50 odst. 7 stavebního zákona.  

Stanovisko krajského úřadu, oddělení územního plánování bylo obdrženo dne 1. srpna 2014; krajský úřad 
shledal nedostatky, které z hledisek uvedených v § 50 odst. 7 stavebního zákona bránili zahájení řízení o návrhu 
územního plánu: 

- Krajský úřad na základě předložených podkladů konstatoval, že nebyly zcela naplněny požadavky na 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší vztahy. Dle uplatněných připomínek obce Vysoká nad 
Labem a města Hradec Králové nezohledňoval a neřešil předložený návrh územního plánu dopravní vazby a 
propojení sídel Opatovice nad Labem, Vysoké nad Labem a Moravského předměstí Hradce Králové.  

- V územním plánu je nutné v souladu se ZÚR Pk vymezit koridor pro umístění stavby P04 – VTL plynovod 
a řešení koordinovat s pořizovaným Územním plánem Čeperka. 

S ohledem na dopravní problematiku návrhu územního plánu, která byla předmětem výše uvedených 
připomínek obcí a také s ohledem na stanovisko krajského úřadu, byly svolány postupně dvě schůzky za 
přítomnosti zástupců všech příslušných dotčených orgánů, institucí a samospráv. Schůzky se uskutečnili ve 
dnech 2. září a 25. září 2014 jejich účelem bylo vzájemné seznámení se s problematikou dopravy – z hlediska 
stávajícího stavu v území, z hlediska návrhu územního plánu a dalších existujících projektových dokumentací a 
také z hlediska hospodárnosti vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů. Cílem těchto schůzek bylo dosažení 
společné dohody o návrhu dopravního řešení územního plánu a možnost bezproblémového pokračování v 
pořizování územního plánu. Tato společná dohoda se uskutečnila na druhém jednání dne 25. září 2014.     

Kromě výše uvedené dohody ohledně dopravního řešení, byly uzavřeny dohody o řešení územního plánu se 
Státním pozemkovým úřadem s Ministerstvem dopravy, s Magistrátem města Pardubic, úsekem památkové 
péče a s Magistrátem města Pardubic, odborem životního prostředí. 

Pořizovatel předal dne 3. září 2014 projektantovi veškeré výsledky vyhodnocení společného jednání se žádostí 
o úpravu územního plánu. Upravený návrh územního plánu pro veřejné projednání byl projektantem odevzdán 
dne 24. listopadu 2014. Zahájení řízení o návrhu územního plánu bylo možné až po potvrzení Krajského úřadu 
Pardubického kraje, oddělení územního plánování o odstranění nedostatků územního plánu dle § 50 odst. 8 
stavebního zákona. Potvrzení Krajského úřadu o odstranění nedostatků obdržel pořizovatel dne 5. prosince 
2014. Krajský úřad v potvrzení konstatoval, že: 

• Návrh územního plánu vymezuje územní rezervu R5 pro funkci DS1 - dopravní infrastruktura silniční - 
silniční síť. Územní rezerva umožní prověření dopravního napojení dle uplatněných připomínek obce Vysoká 
nad Labem a města Hradec Králové.  

• V návrhu územního plánu byl vyznačen v hlavním výkrese technické infrastruktury VTL plynovod pro 
připojení elektrárny Opatovice nad Labem (P04). V návrhu územního plánu je vyznačena možnost napojení v 
severní části areálu elektrárny v souladu s řešením navrženým v Územním plánu Čeperka. 

Po převzetí upraveného návrhu územního plánu a obdržení výše uvedeného potvrzení pořizovatel svolal v 
souladu s § 52 stavebního zákona veřejné projednání návrhu územního plánu na 15. ledna 2015 ve 14:00 h v 
zasedací místnosti obecního úřadu obce Opatovice nad Labem, ulice Neplachova 206. Na veřejné projednání 
byly pozvány jednotlivě dotčené orgány, sousední obce, krajský úřad, obec Opatovice nad Labem a veřejnou 
vyhláškou byla pozvána veřejnost. Úplná dokumentace návrhu územního plánu byla vystavena na 
internetových stránkách města Pardubice a také k nahlédnutí ve fyzické podobě na odboru hlavního architekta 
Magistrátu města Pardubice a obci Opatovice nad Labem od 6. prosince 2014 do 22. ledna 2015. V průběhu 
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řízení o návrhu územního plánu bylo obdrženo 6 stanovisek dotčených orgánů, 20 námitek (z toho jedna byla 
podána přímo na veřejném projednání) a 6 připomínek, z toho jednu připomínku uplatnila sousední obec – 
město Hradec Králové.    

Pořizovatel v průběhu roku 2015 ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnocoval výsledky veřejného 
projednání, a zpracovával s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. V rámci procesu vyhodnocování se uskutečnilo několik 
schůzek zástupců obce Opatovice nad Labem, projektanta a pořizovatele. V průběhu 2. poloviny roku 2015 byl 
organizací Povodí Labe, státní podnik (správce povodí Labe) předložen vodoprávnímu úřadu – Krajskému úřadu 
Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství (dále jen „krajský 
úřad“) zpracovaný návrh mapy záplavového území Labe zpracovaného v rámci projektu „Tvorba map 
povodňového nebezpečí a povodňových rizik v oblasti povodí horního a středního Labe a uceleného úseku 
dolního Labe“. Vodoprávní úřad - krajský úřad stanovil formou opatření obecné povahy „záplavové území 
významného vodního toku Labe na území Pardubického kraje ř.km 935,713 – 986, 988“ a vymezil „aktivní zónu 
záplavového území významného vodního toku Labe na území Pardubického kraje ř.km 935,713 – 986, 988“.  
Toto opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 29. 12. 2015, jednalo se o změnu významného limitu 
v území, a pořizovatel učinil pokyn pro jeho zapracování do upraveného návrhu územního plánu.    

Začátkem roku 2016 pořizovatel obdržel připomínku od pana Štefana Klimeka, Opatovice nad Labem, ohledně 
zastavitelné plochy Z24 a dále žádost o úpravu Územního plánu Opatovice nad Labem od společnosti EVROmat 
a.s., pro pozemky p.č. st. 560 a p.č. 395/5, 395/20 k.ú. Opatovice nad Labem; těmto žádostem bylo odpovězeno 
v souladu s § 52 stavebního zákona, že k později uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží a proto je 
nelze zpracovat.  

Zpracovaný návrh rozhodnutí o námitkách a návrhy vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního 
plánu byly v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona doručeny dotčeným orgánům a krajskému úřadu, kteří 
byly vyzváni, aby ve lhůtě do 30 dnů od obdržení uplatnili stanoviska. Pořizovatel obdržel 8 stanovisek 
dotčených orgánů, stanovisko Krajského úřadu, odboru kraje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu, oddělení 
územního plánování. Požadavky a podmínky dotčených orgánu uvedené v těchto stanoviskách pořizovatel 
vyhodnotil, doplnil návrh rozhodnutí o námitkách, návrhy vyhodnocení připomínek a předal projektantovi 
k úpravě návrhu územního plánu. 

Na základě výsledků veřejného projednání došlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu, a proto bylo dále 
postupováno dle § 53 odst. 2 stavebního zákona. Pořizovatel obdržel stanovisko příslušného orgánu dle 
ustanovení § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny – Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody zn. 27189/2016/OŽPZ/Pe ze dne 6. 5. 2016 ve znění, že 
předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality. 

Příslušný úřad - Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení integrované 
prevence pod čj. KrÚ 35833/2016/OŽPZ/ST ze dne 11. 5. 2016 posoudil podle § 10i zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí podstatnou úpravu návrhu územního plánu a dospěl k závěru, že je nutno zpracovat 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Požadavek byl odůvodněn, že vymezením nové plochy TO a změnou 
plochy těžby NT na plochu W - vodní plochy a toky a plochu změny v krajině NSpr - plochy smíšené krajinné, 
přírodní a rekreačn (na základě připomínky č. 5), bude naplněn rámec záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí.  

Na základě této skutečnosti pořizovatel doplnil důvody potřeby vymezení těchto ploch, jejich náplň, předložil 
stanovené podmínky využití ploch, které budou doplněny o podmínku, že v plochách nebudou umisťovány 
záměry uvedené v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Na žádost o přehodnocení 
stanoviska podle ust. § 10i odst. 3) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí Krajský úřad 
Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence pod čj. KrÚ 
42128/2016/OŽPZ/ST ze dne 2. 6. 2016 dospěl k názoru, že k upravenému návrhu ÚP není požadováno 
zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí s tím, že pokud funkční využití plochy TO naplní rámec záměru 
uvedeného v příloze č. 1 k zákonu, bude nutné provést změnu územního plánu. 

Dne 3. 6. 2016 předal pořizovatel projektantovi výsledky vyhodnocení veřejného projednání pro úpravu návrhu 
územního plánu s požadavkem, aby do kapitoly „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ uvedl výčet všech 
částí řešení, které byly od veřejného projednání změněny. Protože na základě výsledků vyhodnocení veřejného 
projednání došlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu, bylo nutné veřejné projednání zopakovat.  
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Po převzetí upraveného návrhu územního plánu dne 19. 08. 2016 pořizovatel svolal v souladu s § 52 stavebního 
zákona opakované veřejné projednání návrhu územního plánu na 11. října 2016 ve 14:00 h v zasedací místnosti 
obecního úřadu obce Opatovice nad Labem, ulice Neplachova 206. Na opakované veřejné projednání byly 
pozvány jednotlivě dotčené orgány, sousední obce, krajský úřad, obec Opatovice nad Labem a veřejnou 
vyhláškou byla pozvána veřejnost. Úplná dokumentace návrhu územního plánu byla vystavena na 
internetových stránkách města Pardubice a také k nahlédnutí ve fyzické podobě na odboru hlavního architekta 
Magistrátu města Pardubice a obci Opatovice nad Labem od 23. srpna 2016 do 18. října 2016. V průběhu řízení 
o upraveném návrhu územního plánu bylo obdrženo 6 stanovisek dotčených orgánů, stanovisko krajského 
úřadu, 9 námitek a 3 připomínky. 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnocoval výsledky opakovaného veřejného projednání, a 
zpracovával s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek 
uplatněných k upravenému návrhu územního plánu.  

Zpracovaný návrh rozhodnutí o námitkách a návrhy vyhodnocení připomínek uplatněných k upravenému 
návrhu územního plánu byly v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona doručeny dotčeným orgánům a 
krajskému úřadu, kteří byly vyzváni, aby ve lhůtě do 30 dnů od obdržení uplatnili stanoviska. Pořizovatel 
obdržel 6 stanovisek dotčených orgánů, stanovisko Krajského úřadu, odbor rozvoje, oddělení územního 
plánování. Obdržené stanoviska byly bez připomínek; připomínky dle stanoviska Krajského úřadu byly do 
návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek zapracovány. 

Na základě výsledků opakovaného veřejného projednání došlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu. 
Podstatná úprava spočívá v tom, že byl pouze upraven text výroku doslovně dle usnesení Zastupitelstva obce 
Opatovice nad Labem, byly doplněny technické podmínky Zastavitelné plochy Z40, upravil se text odůvodnění 
Námitky č. 1, doplnila se koncepce Technické infrastruktury a upravil se text podmínek využití plochy VT - 
výroba a skladování - těžký průmysl a energetika v části „Přípustné využití doplňkové". 

Žádná z výše uvedených podstatných úprav nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na 
evropsky významné lokality a úpravy nevymezují plochy, jejichž funkční využití by napňoval rámec záměrů 
uvedených v přípole č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě těchto skutečností pro podstatnou úpravu 
návrhu územního plánu nebylo nutno zpracovat posouzení vlivů na životní prostředí a následně vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území. 
Dne 21. 06. 2016 předal pořizovatel projektantovi výsledky vyhodnocení opakovaného veřejného projednání 
pro úpravu návrhu územního plánu s požadavkem, aby do kapitoly „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ 
uvedl výčet všech částí řešení, které byly od opakovaného veřejného projednání změněny. Protože na základě 
výsledků vyhodnocení opakovaného veřejného projednání došlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu, 
proběhlo druhé opakované veřejné projednání.   

Po převzetí upraveného návrhu územního plánu dne 01. 08. 2017 pořizovatel svolal v souladu s § 52 stavebního 
zákona druhé opakované veřejné projednání návrhu územního plánu na 14. září 2017 ve 14:00 h v zasedací 
místnosti obecního úřadu obce Opatovice nad Labem, ulice Neplachova 206. Na druhé opakované veřejné 
projednání byly pozvány jednotlivě dotčené orgány, sousední obce, krajský úřad, obec Opatovice nad Labem a 
veřejnou vyhláškou byla pozvána veřejnost. Úplná dokumentace návrhu územního plánu byla vystavena na 
internetových stránkách města Pardubice a také k nahlédnutí ve fyzické podobě na odboru hlavního architekta 
Magistrátu města Pardubice a obci Opatovice nad Labem od 04. srpna 2017 do 21. září 2017. V průběhu řízení o 
upraveném návrhu územního plánu po opakovaném veřejném projednání bylo obdrženo 7 stanovisek 
dotčených orgánů, stanovisko krajského úřadu, 4 námitky, 3 námitky byly podaný po terrmínu a žádné 
připomínky.  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnocoval výsledky druhého opakovaného veřejného 
projednání, a zpracovával s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných 
k upravenému návrhu územního plánu po opakovaném veřejném projednání.  

Zpracovaný návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k upravenému návrhu územního plánu byl v souladu s § 
53 odst. 1 stavebního zákona doručen dotčeným orgánům a krajskému úřadu, kteří byly vyzváni, aby ve lhůtě 
do 30 dnů od obdržení uplatnili stanoviska. Pořizovatel obdržel 7 stanovisek dotčených orgánů, stanovisko 
Krajského úřadu, odboru rozvoje, oddělení územního plánování. Obdržené stanoviska byly bez připomínek.  
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Na základě výsledků druhého opakovaného veřejného projednání nedošlo k podstatné úpravě návrhu 
územního plánu. Podané námitky byly uplatněny k částem řešení, které nebyly předmětem druhého 
opakovaného veřejného projednání; nebyly podané v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona. Pouze část 
námitky č. 1 byla uplatněna v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona, námitka byla přijata, což znamenalo, že 
v textové části, odd. d.2.1 Vodní hospodářství, čl. 18, bod n) byla odstraněna část textu; tento zásah nezměnil 
základní koncepci řešení územního plánu, tj. nejednalo se o podstatnou úpravu. 

Z důvodů, že na základě výsledků druhého opakovaného veřejného projednání nedošlo k podstatné úpravě 
návrhu územního plánu, nebylo potřeba žádat dle § 53 odst. 2 stavebního zákona o stanovisko podle § 45i 
zákona o ochraně přírody a krajiny a podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Pořizovatel dopracoval přezkum a odůvodnění návrhu územního plánu dle § 53 stavebního zákona a zajistil 
úpravu návrhu územního plánu. Následně byl návrh územního plánu předložen zastupitelstvu obce k vydání.  

Návrh Územního plánu Opatovice nad Labem je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavebním zákonem) a jeho prováděcími vyhláškami. 
Je zpracován v souladu se zadáním a pokyny, které vymezili jeho rozsah a podmínky jeho zpracování. Formální, 
tj. textové a grafické zpracování dokumentace je přehledné a jednoznačné. 
 
 
Zpracoval pořizovatel 
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b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje  a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem 

 
Soulad s politikou územního rozvoje České republiky 2008  

(dále jen PÚR; schválena dne 20. 7. 2009 usnesením vlády č. 929, aktualizace č. 1 schválena usnesením vlády 
dne 15. 4. 2015)  
 

 Z PÚR ČR 2008 vyplývá pro územní plán Opatovice nad Labem požadavek souladu této ÚPD 
s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. 
 Požadavky na územní plán Opatovice nad Labem vyplývají z  polohy řešeného území především v 
rozvojové oblasti OB4 Hradec králové ú Pardubice. Zásady a zájmy celorepublikových priorit byly upřesněny 
v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) – vyhodnoceno v následujících tabulkách. 
 

Republikové priority Řešení Územního plánu Opatovice nad Labem 

odst. 14 

ochrana a rozvoj přírodních, civilizačních a 
kulturních hodnot území; zachovat ráz 
jedinečné urbanistické struktury území, 
struktury osídlení a kulturní krajiny; 
provázanost s potřebami ekonomického a 
sociálního rozvoje v souladu s principy 
udržitelného rozvoje; citlivý přístup k 
všestrannému rozvoji krajiny se zachováním 
kulturní, přírodní a užitné hodnoty  

• priorita je sledována - vyznačení a ochrana přírodních (plochy s 
rozdílným způsobem využití, ochranný režim ÚSES apod.), 
civilizačních a kulturních hodnot (respektováno archeologické 
dědictví, kulturní památky, urbanistická struktura, architektonicky 
hodnotné objekty ap.) 

• možnosti rozvoje sídla jsou navrhovány s ohledem na reálné 
podmínky, s ohledem na hospodárné využívání zastavěného území 
a s ohledem na ochranu zemědělského půdního fondu.  

• vytvořeny jsou podmínky pro stabilizaci a rozvoj hlavních funkcí 
sídel v řešeném území – bydlení, občanské vybavení, rekreace, 
výroba a podnikání. 

• respektována je urbanistická struktura stabilizovaných částí 
urbanizovaného území sídel 

odst. 14a 

při plánování rozvoje venkovských území a 
oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při 
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, 
především orné půdy a ekologických funkcí 
krajiny 

• charakter krajiny s vysokým podílem zemědělské půdy je 
respektován 

• možnosti rozvoje sídla jsou vytvářeny na okraji sídla ve vazbě na 
zastavěné území případně ve vazbě na linie dopravní infrastruktury 

• systém ekologické stability je respektován, respektovány jsou 
ekologicky a krajinářsky cenné lokality 

odst. 15 

sociální segregace 

• Návrh územního plánu přináší řešení, které se snaží o minimalizaci 
vzniku příčin pro vznik sociální segregace. Územní plán rozvíjí 
vhodný typ bydlení. Vymezuje plochy pro denní rekreaci obyvatel – 
plochy veřejné zeleně, veřejná prostranství a vytváří podmínky pro 
vznik nových pracovních příležitostí.  

• Územní plán proto uplatňuje jeden ze svých nástrojů a navrhuje 
postupný rozvoj tak, aby bylo zabráněno živelnému a skokovému 
nárůstu počtu obyvatel. Plochy, které by rozšiřovaly zástavbu do 
krajiny, vymezuje jako plochy územních rezerv. 

odst. 16 

způsob využití území, v ÚPD přednost 
komplexního řešení před uplatňováním 
jednostranných hledisek, zvyšování kvality 
života obyvatel a hospodářského rozvoje, 
spolupráce s obyvateli 

• ochrana hodnot zohledňuje požadavky na zvyšování kvality života 
obyvatel a hospodářského rozvoje území (např. rozvojové možnosti 
pro posílení složky veřejné infrastruktury – občanského vybavení, 
rozvoj a doplnění technické infrastruktury, minimalizace 
negativních dopadů dopravy (respektování dlouhodobě 
sledovaných záměrů), posílení ekologické stability území a současně 
rozvoj a ochrana přírodních hodnot)  

• vytvářeny jsou podmínky pro rozvoj výroby a tím je posilována 
možnost pro vytvoření nových pracovních míst 

• spolupráce s představiteli obce již od samého počátku zpracování 
územního plánu 
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odst. 17 

podmínky k odstraňování důsledků náhlých 
hospodářských změn  

• územní plán vymezil plochy (stabilizované a rozvojové - 
zastavitelné) pro zachování pracovních příležitostí a vytváří 
podmínky pro vznik nových 

• spolu s vytvořením podmínek pro stabilizaci a rozvoj bydlení a 
posílení složky veřejné vybavenosti je posilován význam sídel 
v řešeném území jako významného centra osídlení 

odst. 18 

polycentrický rozvoj sídelní struktury 

• Sídelní struktura v řešeném území je tvořena dvěma sídly – 
Pohřebačka a Opatovice nad Labem. Územní plán stanovuje 
možnosti rozvoje obou sídel. Pohřebačka si ponechá jako hlavní 
funkci bydlení, doplněnou o základní občanské vybavení s možností 
provozování výrobní činnosti, která nebude negativně ovlivňovat 
životní prostředí a snižovat pohodu bydlení. Opatovice nad Labem 
se budou i nadále rozvíjet tak, že budou stabilizovány plochy 
bydlení a rozvíjeny budou v logických vazbách při respektování 
limitů využití a hodnot území. S nárůstem počtu obyvatel budou 
zvyšovány požadavky na občanské vybavení. Proto jsou 
vymezovány plochy, kde mohou být tato zařízení realizována. 
Respektován je dopravní systém, vytvořeny jsou podmínky pro 
realizaci záměrů na rozvoj a zkvalitnění silniční a železniční dopravy. 
Výroba je stabilizována ve svých areálech, možnosti rozvoje jsou 
stanoveny tak, aby nebyly případnými negativními vlivy zasaženy 
plochy s převažující funkcí bydlení a zároveň, aby byly dobře 
dopravně napojitelné. Obě sídla tak zůstanou ucelenými sídelními 
jednotkami s charakteristickou urbanistickou strukturou. 

odst. 19 

polyfunkční využívání opuštěných areálů a 
ploch, hospodárné využití zastavěného 
území, ochrana nezastavěného území a 
zachování veřejné zeleně, koordinace 
veřejných a soukromých zájmů 

• v území bývalých kasáren jsou dle poskytnutých podkladů 
vytvořeny podmínky pro využití tohoto území tak, aby zde mohly 
být umisťovány funkce, které jednak doplní strukturu občanského 
vybavení, jednak podpoří význam lokality jako společenského 
centra sídla 

• územní plán vytváří podmínky pro hospodárné využití zastavěného 
území, pro možnost budoucího rozvoje sídel s ohledem na 
podmínky v řešeném i širším území, respektuje systém veřejných 
prostranství, vymezuje další plochy těchto prostranství včetně 
nových ploch veřejné zeleně 

• rozvojové plochy vymezuje územní plán ve vazbě na zastavěné 
území 

• ÚP stanovuje podmínky využití ploch pro stávající výrobní areály 
tak, aby bylo umožněno jejich optimální využití případně funkční a 
prostorová přestavba, jejich intenzifikace a širší škála možností 
jejich využití 

• územní plán se snaží koordinovat veřejné a soukromé zájmy 

odst. 20 

záměry ovlivňující charakter krajiny, 
kompenzační opatření, respektování 
veřejných zájmů (např. ochrana životního 
prostředí), implementace a respektování 
ÚSES, ochrana krajinného rázu 

• územní plán svými nástroji chrání životní prostředí  -  zohledňují to 
stanovené podmínky využití ploch. Při zohlednění urbanistických, 
provozních a technických podmínek jsou minimalizovány zásahy do 
zemědělského a lesního půdního fondu (chráněné půdy).  
Respektovány a rozvíjeny jsou všechny úrovně ÚSES, do krajiny je 
doplňována liniová zeleň. 

• Pokud jsou navrhovány rozvojové plochy mimo zastavěné území, 
pak jsou vymezeny ve vazbě na zastavěné území 

odst. 20a 

Vytvářet územní podmínky pro zajištění 
migrační propustnosti krajiny, zejména při 
umísťování dopravní a technické 
infrastruktury. V rámci územně plánovací 

• Řešené území je v současné době rozděleno několika bariérami, 
které ovlivňují prostupnost krajiny - liniové přírodní prvky, civilizační 
hodnoty - významná dopravní a technická infrastruktura. 

• V souladu s nadřazenou ÚPD vydanou krajem jsou vytvořeny 
podmínky pro rozvoj veřejné infrastruktury, při její realizaci budou 
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činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s 
ohledem na zajištění přístupnosti a 
prostupnosti krajiny 

vytvářeny podmínky pro zajištění prostupnosti krajiny. 

• Vymezeny jsou skladebné části ÚSES. 

odst. 21 

ochrana ploch před zastavěním v rozvojových 
osách a oblastech 

• řešené území je rozděleno několika bariérami – především 
dopravními: železniční tratí a silničními stavbami republikového 
významu. Řešeným území prochází trasa dálnice D35 (dálnice II. 
třídy), která je v západní a severní části již realizována a 
zprovozněna, ve východní části je ve výstavbě. Významnou stavbou 
je mimoúrovňová křižovatka na křížení D35 (dříve označené R35) a 
silnice I/37. Významná je i síť vodotečí. Všechny tyto systémy 
ovlivňují možnosti využití území rozsahem svých ochranných 
pásem. Možnosti využití řešeného území pro zástavbu je dále 
ovlivněno přírodními a kulturními hodnotami, včetně kvality 
zemědělské půdy. Při zohlednění všech výše uvedených faktorů jsou 
vymezeny rozvojové plochy tak, aby nebyly překračovány technické 
a přírodní bariéry, aby bylo v maximální míře využíváno ploch 
v logických vazbách na dopravní a technickou infrastrukturu a byla 
respektována urbanistická hlediska řešení. 

odst. 22 

cestovní ruch 

• řešené území skýtá několik možností využití pro cestovní ruch a 
rekreaci. Pro rekreaci bude i do budoucna využívána především 
severovýchodní část řešeného území ve vazbě na Opatovický písník. 
Řešené území je zapojeno do systému cyklotras v kontaktním 
území. Řešeným územím nejsou vedeny značené turistické trasy, 
nicméně pro rekreační pěší turistiku lze využít účelových 
komunikací procházejících ve volné krajině. Vyznačena je trasa 
plánované cyklostezky Mechu a perníku. 

odst. 23 

zkvalitnění dopravní a technické 
infrastruktury s ohledem na prostupnost 
krajiny 

• Stávající trasy dopravní infrastruktury jsou stabilizovány- vytvořeny 
jsou podmínky pro realizaci záměrů dobudování a zkvalitnění 
dopravní infrastruktury (pokračování D35 směrem na Bukovinu nad 
Labem, zdvojkolejnění železniční tratě a dobudování nové železniční 
zastávky). Vyznačeny jsou významné místní a účelové komunikace. 
Vyznačeny jsou trasy pro obnovu a doplnění cestní sítě v krajině 
(původní nebo zvykové cesty). Důležité je zachování prostupnosti 
krajiny pro všechny uživatele řešeného území – navázáno je na 
řešení komplexních pozemkových úprav.  Minimalizována je 
fragmentace krajiny, nedochází ke vzniku úzkých hrdel na trasách 
nadřazené dopravní sítě. 

• Respektovány a doplňovány jsou systémy technické infrastruktury 

odst. 24 

dostupnost území rozšiřováním a 
zkvalitňováním dopravní infrastruktury 
s ohledem na potřeby veřejné dopravy 

• Respektovány jsou dopravní systémy v řešeném území: 

o železniční trať včetně záměru na zdvojkolejnění a 
realizaci nové zastávky  

o systém silniční dopravy včetně záměru na pokračování 
D35, obchvat I/37 je stavebně realizován a zprovozněn 

o stabilizovány jsou trasy silnic státní silniční sítě 

odst. 25 

podmínky pro protierozní ochranu území a 
obyvatelstva před potencionálními riziky a 
přírodními katastrofami v území 

• ÚP navrhuje a chrání plochy smíšené krajinné, které přispívají ke 
zvýšení přirozené retence srážkových vod v území 

• ÚP stanovuje v rozvojových plochách max. koeficient zastavění, 
jehož dodržením je zajištěna dostatečná plocha pro přirozenou 
akumulaci srážkových vod    

• Velké plochy zorněných území jsou členěny sítí účelových 
komunikací, které budou doplněny pásy liniové zeleně 

• terénní konfigurace řešeného území nepřináší rizika vodní eroze, 
ale hrozí větrná eroze. Proto je do krajiny doplňována liniová zeleň, 
která může plnit funkci větrolamů 
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• rozsah záplavového území, především pak aktivní zóny záplavového 
území, je zohledněn. Rozvojové plochy na východním okraji 
zastavěno území sídla Opatovice nad Labem leží v okrajových 
částech záplavového území a svým využitím (terénní úpravy nad 
Q100) významně neovlivní odtokové poměry v území - záměry pro 
rozvoj technické infrastruktury a záměry, kde nebudou realizovány 
takové stavby, kde by docházelo k významným škodám na majetku 
v případě záplavy 

odst. 30 

úroveň technické infrastruktury 

• územní plán navrhuje doplnění systémů technické infrastruktury  

odst. 43 

rozvojová oblast Hradec Králové / Pardubice 

nejsou stanoveny úkoly pro územní plánování 

 

odst. 90 

Koridor železniční dopravy – Chrudim – 
Pardubice- Hradec Králové – Jaroměř: 

- prověřit proveditelnost rozvojového záměru 

• dle podrobnější dokumentace byly vytvořeny podmínky pro 
realizaci záměru 

odst. 104 

koridor silniční dopravy – úsek Sedlice 
(Hradec Králové) – Vysoké Mýto – Moravská 
Třebová – Mohelnice 

nejsou stanoveny úkoly pro územní plánování 

 

odst. 128 

koridor vodní dopravy  - Labe (úsek Kunětice 
– Opatovice nad Labem) 

- prověřit proveditelnost rozvojového záměru 

• nebylo prověřeno podrobnější dokumentací, nejsou známy územní 
požadavky na realizaci záměru 
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Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou Pardubickým krajem – Zásadami územního rozvoje 
Pardubického kraje  

(dále jen ZÚR Pk; vydané Zastupitelstvem Pardubického kraje usnesením Z/170/10 ze dne 29. 4. 2010 (nabyly 
účinnosti dne 15. 6.2010) a aktualizace č. 1 vydaná usnesením č. Z/229/14 ze dne 17. 9. 2014 (nabyla účinnosti 
dne 7. 10. 2014).  

Stanovené požadavky ZÚR Pk (priority 
akcentované v Zadání ÚP Opatovice nad 
Labem) 

Řešení Územního plánu Opatovice nad Labem  

 (01) jako základní požadavek sledovat 
vyváženost a udržitelnost rozvoje území 

ÚP respektuje požadavky na vyváženost a udržitelnost rozvoje území. 
Prověřena byla možnost respektovat rozvojové záměry projednané a 
schválené v platné ÚPD. Vytvořeny jsou podmínky pro rozvoj všech 
oblastí pro vyvážený rozvoj – bydlení, občanské vybavení, rekreace, 
veřejná prostranství a sídelní zeleň, výroba, technická a dopravní 
infrastruktura. 

(05) vytvářet podmínky pro umístění a 
realizaci potřebných staveb a opatření pro 
zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní 
obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní 
vazby: 
- páteřní trasy R35 v koridoru Opatovice 

nad Labem – Dašice – Vysoké Mýto – 
Litomyšl – Dětřichov u Moravské 
Třebové 

- koridoru I/37 (Hradec Králové) Opatovice 
nad Labem – Pardubice – Chrudim - 
Slatiňany 

ÚP vymezil plochy a koridory realizovaných částí dálnice D35 včetně 
MÚK, vymezil koridor pro pokračování trasy D35 jihovýchodním 
směrem (na Bukovinu nad Labem). 
ÚP vymezil plochy stávající trasy silnice I/37 včetně ploch pro trasu 
obchvatu v pokračování od MÚK směrem na Hradec Králové. 

(06) respektovat a chránit přírodní, kulturní 
a civilizační hodnoty území: 
- přírodní hodnoty, biologická rozmanitost 

a ekologicko-stabilizační funkce krajiny 
- ochrana pozitivních znaků krajinného 

rázu 
- zachování a citlivé doplnění výrazu sídel 

(urbanistické struktury, architektonické i 
přírodní dominanty), zabránit a omezit 
fragmentaci krajiny 

- chránit obyvatelstvo před zdravotními 
riziky a narušenou kvalitou prostředí 

- ochrana před vznikem prostorově 
sociální segregace s negativními vlivy na 
sociální soudržnost obyvatel 

- rozvojové záměry, které mohou 
významně ovlivnit charakter krajiny, 
umisťovat do nejméně konfliktních 
lokalit 

ÚP splňuje požadavky na ochranu přírodních, kulturních a civilizačních 
hodnot, snaží se respektovat a citlivě doplňovat založenou 
urbanistickou strukturu sídel. 
ÚP respektuje pozitivní znaky krajinného rázu, stanovuje podmínky pro 
hospodářské využívání především zemědělských ploch. 
Chrání zastavěné území sídel před negativními vlivy především provozu 
na nadřazené dopravní síti. Podmínky pro využití výrobních ploch jsou 
stanoveny tak, aby nebyly negativními vlivy zasaženy obytné plochy 
sídel. 
Rozvojové záměry jsou umisťovány ve vazbě na zastavěná území nebo 
na koridory dopravních staveb. 
 

(07) hospodářské činnosti v území 
stabilizovat a vyváženě rozvíjet 
s přihlédnutím ke: 
- kvalitě života obyvatel 
- efektivnímu využívání zastavěného 

území a zachování celistvosti sídel 
- intenzivnějšímu rozvoji cestovního 

ruchu, turistiky a rekreace 
- uplatnění mimoprodukční funkce 

zemědělství v krajině, účelné členění 
pozemkové držby dle KPÚ 

- mimoprodukční funkce lesů 

ÚP stabilizuje stávající hospodářské aktivity – výrobní areály. Vytváří 
podmínky pro jejich intenzifikaci a rozvoj při zohlednění přírodních a 
civilizačních hodnot. Podmínky pro využití takových ploch jsou 
stanoveny tak, aby případnými negativními vlivy provozovaných činností 
nebyly ovlivněny obytné plochy. 

Rozvojové plochy jsou vymezovány ve vazbě na zastavěné území tak, 
aby urbanizované území bylo kompaktní a nežádoucím způsobem 
nepřekračovalo přírodní a technické bariéry. 

Pro využití krajiny jsou stanoveny podmínky s ohledem na přírodní 
hodnoty řešeného území s respektováním řešení komplexních 
pozemkových úprav. 
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- rozvoj systémů dopravní obsluze a 
technické vybavenosti území 

- úroveň TI – dodávka vody a zpracování 
odpadních vod – zajistí vysokou kvalitu 
života v současnosti i budoucnosti 

- podmínky pro rozvoj decentralizované, 
efektivní a bezpečné výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, šetrné 
k životnímu prostředí, s cílem 
minimalizace negativních vlivů a rizik 

Doplněny jsou systémy dopravní a technické infrastruktury. 

Respektován je stávající systém odvádění a čištění odpadních vod, 
vytvořeny jsou podmínky pro jeho rozšíření a doplnění. 

 
 

Rozvojová oblast republikového 
významu OB4 - zásady  pro usměrňování 
územního rozvoje a rozhodování o 
změnách v území (týkající se řešeného 
území) 

 

(12) 

a) zlepšit vazby Pardubice na stávající D11 
novou trasou I/36 a na budoucí R35 ve 
směrech: I/37 (Opatovice nad Labem) – 
Hradec Králové 

 
Pro přeložku trasu I/37 jsou vymezeny odpovídající plochy – 
stabilizované v souladu s  realizovanou dopravní stavbou. 
 
 

d) zlepšit novými stavbami železniční 
spojení Slatiňany – Chrudim – Pardubice – 
Hradec Králové pro aglomerační 
hromadnou dopravu 

ÚP respektuje záměr na zdvojkolejnění hlavní železní trati včetně ploch 
pro novou železniční zastávku a ploch pro zajištění její dopravní obsluhy. 
 
 

e)rozvoj ekonomických Aktivit 
soustřeďovat do ploch s vazbou na 
železnici a silnice nadřazené sítě, přístav a 
letiště 

 

Pro rozvoj výroby jsou vymezeny plochy ve vazbě na stávající výrobní 
zónu „Elektrárna Opatovice“, která má vazby jak na železnici 
(zavlečkování), tak na silniční síť (napojení na MÚK Opatovice nad 
Labem komunikací v původní stopě I/37). Pro rozvojové plochy výroby 
na jihozápadním okraji řešeného území je navržena možnost pro 
dopravní obsluhu tak, aby tato negativně neovlivňovala obytné plochy. 

f) orientovat ekonomické aktivity do plochy 
brownfields 

Plochy brownfields se v řešeném území nevyskytují. Pokud jsou 
v řešeném území areály, které nejsou optimálně využívané (funkčně 
nebo způsobem), pak jsou vymezeny jako plochy přestavby. 

g) rozvoj bydlení orientovat do lokalit 
s možností kvalitní veřejné dopravy a 
s vazbou na sídla s odpovídající veřejnou 
infrastrukturou 

Opatovice nad Labem jsou sídlem, které mají nadstandardní napojení na 
nadřazenou silniční síť, leží na hlavní železniční trati. ÚP využívá tohoto 
potenciálu pro posílení sídlotvorných funkcí tak, aby byl posilován 
význam sídla jako centra osídlení. 

m) respektovat prvky přírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot území 

Respektovány jsou přírodní, kulturní a civilizační hodnoty. Rozvojové 
záměry jsou vymezovány s ohledem na výše uvedené. 

n) dotvářet krajinu s cílem zvýšení její 
estetické hodnoty a ekologické stability 

Respektovány jsou krajinné charakteristiky. Zemědělský charakter je 
respektován na většině řešeného území, doplňovány jsou účelové 
komunikace a liniová zeleň v souladu s komplexními pozemkovými 
úpravami. Přírodní charakter území je respektován především na 
východním okraji řešeného území, v lokalitách ve vazbě na tok řeky 
Labe. Vymezeny jsou skladebné části ÚSES na všech úrovních. 

Rozvojová oblast republikového 
významu OB4 – úkoly pro územní 
plánování (týkající se řešeného území) 

 

(13) 

b) ověřit rozsah zastavitelných ploch 
v sídlech a stanovit směry jejich využití 
s ohledem na kapacity obsluhy veřejnou 
infrastrukturou, limity rozvoje území a 
ochranu krajiny 

 
ÚP prověřil rozsah zastavitelných ploch v sídlech vymezených v platné 
ÚPD. Prověřeny byly záměry připravované dle podrobnější 
dokumentace. Při vymezení rozvojových ploch byly zohledněny hodnoty 
území a rozsah limitů využití území. Kapacity především ploch pro 
bydlení byly koordinovány se stanovenými potřebami. 
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c) prověřit možnosti zlepšení silniční sítě ve 
vazbách na vybranou komunikační síť, 
sledovanou v ZÚR Pk –  R 35, I/37 

Koncepce silniční sítě je v řešeném území dlouhodobě sledována a 
stanovena v dokumentaci vydané krajem (ZÚR Pk). Tyto zásady jsou ÚP 
respektovány 

f) respektovat požadavky na ochranu a 
upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES 
za podmínek stanovených odst. (112) 
v ZÚR Pk 

 

Vymezeny jsou skladebné části ÚSES – nadregionálního, regionální a 
lokálního. 
Skladebné části nadregionálního a regionálního ÚSES a LBC vymezené 
k založení jsou vymezeny jako veřejně prospěšná opatření. Skladebné 
části ÚSES jsou chráněny i způsobem vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití – biocentra jsou vymezena převážně jako plochy 
přírodní krajinné zeleně, případně některé části jako plochy smíšené 
nezastavěného území, pokud nejsou tvořena nebo jejich části pozemky 
určenými k plnění funkcí lesa. Ty pak jsou vymezeny jako plochy lesní.  

g) v územních plánech obcí řešit vazby 
navazující silniční sítě na budoucí MÚK na 
R35 a I/37 s cílem snížit zatížení obytného 
území sídel 

ÚP vymezil plochy obchvatu (přeložky) I/37 v souladu s  realizovanými 
dopravními stavbami. 
 
 

h) v územních plánech obcí ověřit možnosti 
využití ploch souvisejících s těžbou 
štěrkopísků pro rekreaci 

Pro plochy rekreace je vymezeno okolí Opatovického písníku 
(severovýchodní část řešeného území), kde byla již těžba ukončena. 

Plochy a koridory technické 
infrastruktury 

 

(104) 
- koridor pro umístění K1 napojení obcí 
severně od Pardubic na ČOV Pardubice 
(108) 
b) v záplavových územích lze vymezovat 
zastavitelné plochy a umísťovat veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a 
zvlášť odůvodněných případech 

Tento záměr není již sledován. Aktualizace ZÚR Pk tento záměr 
vypustila. Do okrajových částí záplavového území byly návrhem ÚP 
vymezeny rozvojové plochy pro funkci dopravy, dále pak plochy pro 
rozvoj výroby ve vazbě na elektrárnu a plocha ochranné a izolační 
zeleně. Jejich situování do okraje záplavového území neovlivní 
významným způsobem odtokové poměry v území. V průběhu 
projednání návrhu ÚP vyvstala potřeba vymezení nového silničního 
propojení mezi původní stopou silnice I/37, trasou pod inundačním 
postem na trase přeložky I/37 s napojením na sjezd z MÚK Opatovice 
nad Labem u obchodního zařízení SIKO. Pro tento záměr je v ÚP 
vymezena dostatečná prostorově odpovídající plocha územní rezervy - 
R5. V záplavovém území je tedy vymezena plocha přestavby v místech 
původního sportovního hřiště a zastavitelná plocha pro dopravní 
infrastrukturu. Na části se nachází plochy technické infrastruktury, pro 
kterou je již vydáno pravomocné stavební povolení. 

Vymezení cílových charakteristik krajiny  

(121) 
v řešeném území se vyskytují tyto krajinné 
typy: 
e) krajina zemědělská 
g) území s předpokládanou vyšší mírou 
urbanizace 
(122) 
stanovené zásady péče o krajinu při 
plánování změn v území a pro jejich šetrné 
využívání 

a) vytvářet podmínky pro ochranu všech 
přírodních zdrojů a pro jejich šetrné 
využívání 

b) chránit a rozvíjet základní atributy 
stability, funkčnosti a vzhledu krajiny… 

c) rozvíjet retenční schopnost krajiny 
d) respektovat výjimečné části krajiny 

chráněné dle příslušných zákonů 
e) preferovat využití rezerv v zastavěném 

území sídel, zejména proluk a 

Územní plán respektuje přírodní hodnoty území, chrání plochy lesa a 
přírodně cenné lokality. 
Stanovuje podmínky využití tak, aby byla zachována a pokud možno 
posílena retenční schopnost krajiny. 
ÚP vymezuje zastavitelné plochy v rozsahu předpokládaných potřeb, 
vyhodnotil možnosti využití zastavěného území.  
ÚP vytváří podmínky pro posílení cestovního ruchu, především rekreace 
ve vazbě na vodní plochy (Opatovický písník).  
ÚP respektuje urbanistickou strukturu sídel, architektonicky a historicky 
cenné stavby a areály. 
Do krajiny neumisťuje záměry (stavby), které by narušovaly krajinný ráz. 
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přestavbových území před 
vymezováním zastavěných ploch ve 
volné krajině 

f) cestovní ruch rozvíjet ve formách 
příznivých pro udržitelný rozvoj, 

g) respektovat cenné architektonické a 
urbanistické znaky sídel… 

h) při navrhování rozvojových území, 
jejichž využití umožní umisťování 
staveb, které mohou narušit krajinný 
ráz, vyhodnotit jejich vliv na krajinný ráz 
a negativní dopady eliminovat 

Krajina zemědělská - zásady pro 
plánování změn v území a rozhodování o 
nich 

 

(133)  
ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování 
změn v území a rozhodování o nich: 

a) dbát na ochranu a hospodárné využívání 
zemědělského půdního fondu 

b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území 
obcí navrhovat v nezbytně nutné míře při 
zohlednění krajinných hodnot území 

c) zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou 
a doplňováním doprovodné zeleně podél 
komunikací a rozptýlené zeleně (solitéry, 
remízky apod.) 

d) zvyšovat prostupnost krajiny obnovou 
cestní sítě 

 
 
 
 
Zastavitelné plochy jsou vymezeny ve vazbě na zastavěné území, 
nepřekračují přírodní a technické bariéry. Vymezeny jsou ve vazbě na 
nadřazenou silniční síť, zohledněny jsou možnosti dopravní obsluhy a 
napojení na technickou infrastrukturu. 
 
 
Respektována a doplněna je cestní síť v krajině v souladu s komplexními 
pozemkovými úpravami. Cesty a vodoteče jsou doplňovány liniovou 
zelení. 

ZÚR vymezují a požadují respektovat 
veřejně prospěšná opatření, 
bezprostředně se dotýkající obce 
Opatovice nad Labem 

 

(142) 

- D01 – rychlostní silnice R35 se všemi jejími 
objekty a souvisejícími stavbami včetně 
mimoúrovňových křižovatek a napojením 
na stávající silniční síť – Opatovice nad 
Labem – hranice kraje 

 
Nerealizovaná část této dopravní stavby je vymezena jako koridor pro 
VPS. 
 
 
 
 

- D03 silnice I/37 Pardubice – hranice 
Královéhradeckého kraje 

 Vymezeno jako plochy stabilizované pro dopravní infrastrukturu –
silniční síť (DS1).  

- D102 zdvojkolejnění železniční trati č. 031 
Pardubice Hradec Králové 

Pro realizaci záměru v rozsahu, kde požadované plochy překračují 
rozsah stávajících drážních pozemků, jsou vymezeny plochy pro VPS. 

- P04 VTL plynovod pro připojení RS pro 
elektrárnu Opatovice nad Labem 

 

 

 

 

 

- K01 – napojení obcí severně Pardubic na 

Způsob napojení areálu na VTL není zatím jednoznačný, navíc případná 
trasa, která by přivedla plynovod na hranice areálu, leží mimo řešené 
území. Ani sousední obec Čeperka nemá ve svém územním plánu tento 
záměr vymezen jako veřejně prospěšnou stavbu. V grafické příloze I.B3a 
jsou vyznačeny možné způsoby napojení areálu Elektrárny na VTL 
plynovodní síť, včetně napojení na jeho severozápadním okraji 
v souladu s řešením ÚP Čeperka. Nicméně i další možnosti připojení 
areálu na plynovodní síť jsou v ÚP vyznačeny (informativní jev), přestože 
leží mimo řešené území.  

-  ČOV Pardubice Tento záměr není již sledován. Aktualizací č. 1 ZÚR Pk je vypuštěn. 
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- UO3 – NRBK K73 – Bohdaneč – Vysoké 
Chvojno 

- 71 RBK 9910 – Libišanské louky – NRBK 
Bohdaneč, Vysoké Chvojno 

Skladebné části nadregionálního a regionálního ÚSES jsou vymezeny 
jako VPO. 

 

Územní plán Opatovice nad Labem není v rozporu s dalšími vydanými dokumenty, zabývajícími se 
rozvojem Pardubického kraje (Program rozvoje Pardubického kraje, Územní energetická koncepce Pk,  PRVKÚK 
Pk). 

 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 

 
 
 

c) Vyhodnocení koordinace využívání území z hledisk a širších vztah ů  
 

 Řešené území leží na severním okraji  Pardubického kraje. Severní resp. severovýchodní hranice 
řešeného území tvoří krajská hranice mezi Pardubickým a Královéhradeckým krajem.  Severozápadní hranicí 
sousedí řešené území s Libišany, jihozápadní hranicí s Čeperkou, na jihu sousedí s Hrobicemi, na jihovýchodě 
s Bukovinou nad Labem, na severovýchodě s Vysokou nad Labem (Královéhradecký kraj) a na severu s Hradcem 
Králové (k.ú. Březhrad a Plačice). 
 Řešeným územím prochází několik významných civilizačních linií významných z hlediska nejen 
kontaktního území, ale i obou sousedních krajů. Jedná se o hlavní železniční trať č. 031, která prochází řešeným 
územím ve směru S-J. Další významnou linií je trasa silnice I/37, která rovněž prochází řešeným území ve směru 
S – J. Část původní trasy této silnice je v úseku od MÚK Opatovice nad Labem po hranice Královéhradeckého 
kraje nahrazena novou trasou. Ve směru Z – V prochází řešeným územím komunikace republikového významu 
– dálnice D35. Západní část této silnice od MÚK je dokončena a zprovozněna. Východní část je v realizaci, a 
tudíž je pro tento úsek v územním plánu vymezen navržený koridor. 
 Řešeným územím nebo po jeho hranici jsou trasovány skladebné části nadregionálního a regionálního 
významu. Především se jedná o nadregionální biokoridor K73 trasovaný jednak ve vodní ose po toku řeky Labe, 
jednak je to jeho nivní osa trasovaná po umělém vodním toku, v jižní partii pak po Opatovickém kanále. Do 
tohoto biokoridoru je vloženo regionální biocentrum, které přesahuje směrem na východ do sousedního 
katastru - RBC 969 Hrozná. Severním okrajem řešeného území prochází navrhovaný úsek RBK 9910 (1279 dle 
návrhu aktualizace ZÚR Pk). Do severozápadního okraje řešeného území zasahuje okrajově RBC 971 Libišanské 
louky. 
 Významnou přírodní osou, která svým významem přesahuje do širšího území, je tok řeky Labe, který 
ovlivňuje řešené území jednak navazujícími hodnotnými částmi přírody, ale především je Evropsky významnou 
lokalitou v soustavě NATURA 2000 – Orlice a Labe CZ 0524049. 
 Z hlediska širších vztahů je významná plocha rekreace, která je vázána na okolí vodní plochy Opatovický 
písník. Tyto plochy jsou významnou měrou využívány i obyvateli sousedního krajského města Hradec Králové. 
 Z hlediska regionálního je významná výrobní zóna „Elektrárny Opatovice“. Tyto plochy přesahují i do 
sousedních katastrů.  
 Stejně jako výše uvedené jsou z hlediska širších vztahů v území koordinovány systémy technické 
infrastruktury.  
 
Řešení problematiky dopravních vazeb v širším území 

1) Územní plán Opatovice nad Labem nenavrhuje k asanaci (ke zrušení) žádnou ze stávajících komunikací, 

která propojuje sousední sídla. 

2) Územní plán nevykazuje nedostatky ve vztahu k nadřazené územně plánovací dokumentaci ZÚR 
Pardubického kraje v oblasti řešení dopravní infrastruktury. Tato dokumentace v čl. (81) odst. a) uvádí: 
„zlepšit propojení krajského města Pardubic s krajskými městy sousedních krajů silnicemi I. třídy, resp. 
silnicemi vyšší kategorie (D, R) – ve směru na Hradec králové – využitím silnice I/37“. Nový úsek této 
silnice, který řeší obchvat sídla Opatovice nad Labem včetně MÚK Opatovice - sever, je realizován. 
Územní plán plochu této silnice vyznačuje v parametrech a plošném vymezení dle podkladů 
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poskytnutých prostřednictvím ŘSD resp. zpracovatelem dokumentace této dopravní stavby (SUDOP), a 
toto vymezení odpovídá realizovanému stavu této dopravní stavby.  

Jak se uvádí v textové části odůvodnění ZÚR Pk, „silnice I/37 je jednou z nejvýznamnějších dopravních 
os tohoto území zajišťující nejen propojení hl. měst aglomerace, ale i vazby dálkového charakteru. 
Z hlediska širších dopravních vazeb je možno uvažovat i s jejím zařazením do mezinárodních silničních 
tahů jako pokračování trasy E551.“ Proto chápeme postavení a význam této komunikace logicky jako 
součásti nadřazené dopravní sítě, jejíž dílčí přeložku v úseku MÚK Opatovice nad Labem (jih) – hranice 
kraje, řešil k tomuto oprávněný orgán (ŘSD) a tudíž považujeme tuto stavbu za stavbu nadmístního 
významu, která, předpokládáme, byla řešena v součinnosti obou dotčených krajů – Pardubického i 
Královéhradeckého. Předpokládáme, že proces územního a stavebního řízení proběhl v souladu 
s právními předpisy, byly prověřeny všechny aspekty a dopady na životní prostředí i navazující dopravní 
síť.  Nepřísluší řešení územního plánu prověřovat správnost technického, prostorového, směrového a 
funkčního řešení této nové dopravní stavby nadmístního významu, jak je charakterizován význam této 
silnice v mnoha dokumentech a dokumentacích. 
Realizovaná varianta trasy I/37 (obchvat Opatovic n/L) byla doporučena v procesu EIA Ministerstvem 
životního prostředí ČR (r. 1999). 

3) Napojení jižní levobřežní části města Hradec Králové na silnici I/37 v územně plánovací dokumentaci 
města Hradce králové (platné/projednávané): 
- Platný územní plán města Hradec Králové řeší toto propojení návrhem nové komunikace vedené 

ve směru východ – západ, která propojuje navrhovanou mimoúrovňovou křižovatku na silnici I/37 
v lokalitě u obchodního areálu Tesco a navrhovanou okružní křižovatku v ulici Zborovská jižně od 
areálu fakultní nemocnice (Třebeš). Navrhovány jsou i směrové a šířkové úpravy na stávající trase 
silnice III/29810 ve směru na Vysokou nad Labem. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nový územní plán Hradce Králové, který je ve stadiu pořizování (Proběhlo veřejné projednání návrhu 

ÚP, kterému předcházelo zpracování a projednání variantního konceptu ÚP)  -   ve variantě č. 1 
konceptu ÚP se počítalo s tímto propojením rovněž. 
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Dále ve variantě č. 1 konceptu ÚP bylo navrhováno nové komunikační propojení z MÚK Březhrad 
jihovýchodním směrem přes Labe na komunikaci III/29810, na kterou se navrhovaná komunikace 
napojuje západně od Roudničky. 

 
 
Varianta č. 2 konceptu ÚP počítala se stejným propojením jižně od nemocnice stejně jako platný 
územní plán a varianta č.1 konceptu nového ÚPHK. 

 
Modifikována je trasa nového propojení jižněji z MÚK Březhrad, kde navrhovaná komunikace není 
vedena jihovýchodně, ale severovýchodně a místo jejího napojení na silnici III/29810 je posunuto 
oproti variantě 1 severněji. 
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V návrhu územního plánu, který byl veřejně projednán v červnu 2016, byl pro tento záměr vymezen 
koridor KDS16, který byl vymezen koncepčně shodně s řešením Varianty č. 2 konceptu, ale trasa 
záměru byla mírně pozměněna. 
 

 
 
Město Hradec Králové má ve své platné územně plánovací dokumentaci žádané propojení řešeno. 
Rovněž rozpracovaný nový územní plán v etapě konceptu toto řešil a to dokonce dvěma 
navrhovanými možnostmi, z nichž jednu (jižnější) řešil variantně, druhá varianta je dále sledována i v 
návrhu ÚP.  V návrhu územního plánu Hradce Králové je pro "severní propojení - I/37 Tesco - 
Zborovská" vymezen koridor územní rezervy pro vedení dopravní infrastruktury KDS 4r, tedy jsou 
vytvářeny podmínky pro jeho budoucí realizaci. 
 

4) Územní plán Vysoká nad Labem ve svém řešení ponechává stávající dopravní síť téměř beze změny. Na 
křižovatce silnic III/29810 a III/29813 jsou vymezeny plochy pro možnost jejích prostorových a 
směrových úprav, počítáno je s rozšířením silnice III/29810 mezi Hradcem Králové a Vysokou nad 
Labem. Pro možnost realizace obchvatu sídla je vymezena plocha územní rezervy západně od zástavby.  

 
 

V textové části odůvodnění tohoto územního plánu se v kapitole B.2. „Vyhodnocení koordinace 
využívání území z hlediska širších vztahů“  v odstavci popisujícím širší dopravní vazby uvádí: „ Z 
pohledu širších dopravních vazeb má pro obec význam silniční dopravní systém krajského města 
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Hradce Králové, silnice III/29810 na  Pardubice a silnice III/29813 na Opatovice nad Labem“. S tímto 
tvrzením nemáme jako zpracovatel územního plánu Opatovice nad Labem problém. Dopravní 
provázanost těchto dvou sídel (Vysoká nad Labem a Opatovice nad Labem) je logická a reálně 
funguje.  
Územní plán Vysoká nad Labem při řešení širších dopravních vazeb neshledal potřebu hledat další 
řešení dopravní návaznosti na nadřazenou silniční síť – silnice I/37 vč. přeložky I/37 a MÚK nebo R35 
(D35), které v době zpracování tohoto územního plánu byly již projektově i realizačně připravovány. 
V textu je pouze konstatováno: „Dle posledních informací se prověřuje možnost přímého napojení 
silnice III/29813 na obchvat silnice I/37 Opatovice i ve směru na Pardubice“. Pravděpodobně v době 
zpracování a vydání územního plánu Vysoká nad Labem ještě nebylo považováno toto propojení za 
natolik potřebné, aby bylo na tento problém upozorňováno v takové míře, jako nyní, kdy je stavba 
již realizována. Z důvodu vypuštění MÚK Bukovina nad Labem (na R35 - nově D35) je v ÚP Vysoká 
nad Labem reagováno tím, že koridor pro silniční obchvat silnice III. třídy je vymezen jen jako územní 
rezerva. 
Pokud v novém územním plánu sousedního Hradce Králové bude zachováno řešení propojení obou 
břehů Labe z prostoru MÚK Březhrad, pak by na tuto skutečnost mělo být reagováno i v územním 
plánu Vysoké nad Labem. 

5) V roce 2012 bylo Odborem stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Sezemice vydáno 
veřejnou vyhláškou ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ – rozhodnutí o umístění stavby Rychlostní silnice R35 – 
Opatovice – Časy, ve kterém již není uvažováno s MÚK Bukovina nad Labem, ale pouze s objektem 203 - 
mostem přes silnici III/29810. 

Obec Opatovice nad Labem v r. 2011 (20. 4. 2011) uplatnila námitku, kde je přesně popsán stav, ke 
kterému v současné době došlo, ale která byla zamítnuta. V odůvodnění rozhodnutí o námitce se uvádí: 
„Napojení silnice I/37 na silnici II/324 přes benzínovou pumpu považuje investor za nevhodné a 
doporučuje její zaslepení. Provoz ze silnice III/29813 bude směrem do Pardubic převeden přes MÚK 
Březhrad. …“  
 Další námitka byla obcí uplatněna 18. 1. 2012, kde bylo uvedeno upozornění na několik skutečností – 
zaslepení původní trasy komunikace I/37 na úrovni autobazaru, směřování dopravy z komunikace 
III/29813 pouze na přeložku I/37 ve směru na Hradec Králové nebo na areál soukromé čerpací stanice 
pohonných hmot. Tato námitka byla rovněž zamítnuta s obdobným odůvodněním, jako námitka 
předchozí. 

6) Zadání územního plánu Opatovice nad Labem řešení napojení silnice III/29813 na silnici I/37 ve směru 
na Pardubice nespecifikovalo jako problém k řešení.   

 Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že řešení obsažené v návrhu Územního plánu Opatovice nad 
Labem, zohlednilo veškeré známé skutečnosti, respektuje nadřazenou územně plánovací dokumentaci, 
prověřilo řešení územně plánovací dokumentace sousedních obcí a respektuje podmínky vydaného územního 
rozhodnutí. 
 
 Po společném jednání o návrhu územního plánu proběhla 2 jednání o možnostech úpravy dopravního 
řešení územního plánu Opatovice nad Labem tak, aby byly vytvořeny možnosti pro řešení vzniklé dopravní 
situace, která vznikla po zprovoznění přeložky I/37. Tato dopravní stavba, která měla odvést významný podíl 
tranzitní dopravy mimo zastavěné území sídla, paradoxně situaci v sídle značně zkomplikovala. Na vzniklou 
situaci reagovali zástupci sousedních sídel, především pak Hradce Králové a Vysoké nad Labem. Motoristům 
z těchto sídel (Vysoká nad Labem a levobřežní část Hradce Králové) se totiž změnily podmínky pro přímé 
napojení na nadřazenou silniční síť – silnici I/37 a zprovozněný úsek silnice R35 (později překvalifikováno na D35 
- dálnice II. třídy) ve směru na Prahu. 

Proto byla hledána možnost kompromisního řešení, které umožní řešit vzniklou dopravní situaci v sídle 
a širším území, ale zároveň takové řešení, které se dotkne minimálně obyvatel Opatovic nad Labem a co 
nejméně ovlivní rozvojové záměry obce. Jako možné řešení bylo shledáno vedení silnice z původní trasy I/37 
pod inundační most pod přeložkou I/37 do prostoru komerčního obchodního zařízení SIKO s napojením do 
MÚK Opatovice nad Labem. Pro možnost prověření tohoto záměru je vymezena plocha územní rezervy pro 
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dopravní infrastrukturu silniční a zastavitelné plochy, které jsou v kontaktu s touto územní rezervou jsou 
vypuštěny a možnost realizace zástavby na nich je časově odsunuta - vyznačeno jen jako územní rezerva. 

Řešeným územím je trasována řada skladebných částí ÚSES, liniové prvky technické a dopravní 
infrastruktury. Všechny tyto prvky jsou koordinovány s územně plánovacími dokumentacemi sousedních obcí i 
mezi dokumentacemi krajů. 

 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 

 
 
 
 

d) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plán ování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a  požadavky na ochranu nezastav ěného 
území 

 
 

 CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ §18 SZ 
 

ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OPATOVICE NAD LABEM 
(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro 
výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby 
současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života 
generací budoucích. 

Územní plán Opatovice nad Labem se snaží vytvářet 
podmínky pro vyvážený rozvoj území. Rozvojové plochy 
pro bydlení jsou vymezeny v odpovídajícím rozsahu, na 
kolik byla stanovena potřeba rozvojových ploch na příštích 
10-15 let. Protože ale není v době zpracování návrhu ÚP 
známá reálnost jednotlivých záměrů, bude rozsah ploch 
pro bydlení dále prověřován a společně s objednatelem 
bude dále upřesňován.  
Funkce občanského vybavení bude v především v sídle 
Opatovice nad Labem dále posilována. A to především 
v plochách přestavby v území bývalých kasáren. Zde by 
měla vznikat zařízení sloužící především obyvatelům 
řešeného území. Další plochy občanského vybavení by 
mohly vznikat na východním okraji zastavěného území 
sídla Opatovice nad Labem, západně od původní trasy 
silnice I/37, nyní místní slepé komunikace. Pro plochy 
komerčního vybavení, které by byly určeny pro uživatele 
širšího území, byly v návrhu ÚP pro SJ vymezeny plochy 
v návaznosti na stávající obchodní zařízení SIKO, které je 
dopravně obsloužen samostatným ramenem křižovatky na 
D35.  Tyto plochy využívaly výhodné polohy při nadřazené 
silniční síti a přímého napojení z MÚK Opatovice nad 
Labem. Pro tuto funkci byla v upraveném návrhu ÚP po 
společném jednání vymezena pouze plocha přestavby P14, 
ale i tato byla během úprav po veřejném projednání z 
řešení vypuštěna, resp. plocha P14 byla určena pro funkci 
izolační zeleně. 
Vymezeny jsou plochy pro rekreaci a to především ve 
vazbě na vodní plochu Opatovického písníku. V obou 
sídlech řešeného území jsou respektovány areály pro 
sportovní vyžití obyvatel. Areál v sídle Opatovice nad 
Labem má potenciál pro další rozšíření. 
ÚP respektuje urbanistickou strukturu sídel a vymezuje 
plochy veřejných prostranství, které tuto strukturu 
charakterizují. Respektovány jsou plochy veřejné zeleně. 
Pro dopravní obsluhu rozvojových ploch jsou vyznačeny 
způsoby zapojení do struktury veřejných prostranství resp. 
systému místních obslužných komunikací.  
Respektovány jsou především významné výrobní areály, 
vytvořeny jsou podmínky pro jejich rozvoj, případně 
intenzifikaci či transformaci. Tyto areály jsou umístěny tak, 
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že nejsou v přímé vazbě na obytná území a jsou dobře 
dopravně napojitelné. Pro areál na jihozápadním okraji 
řešeného území (severně od Čeperky) jsou vytvořeny 
podmínky pro zajištění odpovídajícího dopravního 
napojení. To je podmínkou pro rozvoj stávajících kapacit 
lokality. 
Respektovány jsou dopravní systémy (silniční a železniční) 
a jsou vytvořeny podmínky pro jejich rozvoj a zkvalitnění.  

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný 
rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného 
využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení 
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský 
a hospodářský potenciál rozvoje. 

Územní plán prověřil předpoklady a požadavky na další 
rozvoj sídla. Tyto budou nadále po vydání ÚP sledovány a 
prověřovány. V případě potřeby budou nové požadavky na 
změny v území zapracovány do územního plánu formou 
jeho změny. 

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto 
zákona koordinují veřejné a soukromé záměry změn 
v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a 
konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze 
zvláštních právních předpisů. 

Územní plán je v souladu se stavebním zákonem 
projednán a posouzen, případně v souladu se závěry 
jednotlivých fází projednání upraven. Po jeho vydání se 
stane závazným podkladem pro rozhodování v území a 
bude jedním z nástrojů pro práci orgánů územního 
plánování. 

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí 
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického 
dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku 
prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. 
S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné 
využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu 
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. 
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál 
rozvoje území  a míru využití zastavěného území. 

Územní plán respektuje kulturní a civilizační hodnoty 
území. Vyznačuje jako limity využití území veškeré známé 
údaje o řešeném území. Upřesňuje vymezení skladebných 
částí územního systému ekologické stability a vymezuje je 
jako veřejně prospěšná opatření. Vymezil plochy 
s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území 
s ohledem na stávající i budoucí způsob jejich využití ploch 
a stanovil pro ně podmínky využití. ÚP se snaží maximálně 
chránit plochy určené k plnění funkcí lesa a plochy 
s výskytem chráněných půd ZPF (I. a II. třídy ochrany). 
Rozvojové plochy jsou pokud možno vymezovány ve vazbě 
na zastavěné území, v lokalitách napojitelných na 
technickou a dopravní infrastrukturu. Vzhledem k tomu, že 
řešené území se nachází v území kde je výskyt chráněných 
půd ZPF velmi častý a hojný, ne vždy se daří najít takové 
možnosti rozvoje, aby byly chráněny veškeré hodnoty 
území. Proto některé plochy, které logicky doplňují 
strukturu sídel, záměry na jejich využití jsou dlouhodobě 
sledovány (např. v platné ÚPD), se chráněných půd 
dotýkají. Pak vymezení takových ploch je omezeno např. 
přírodními nebo technickými limity (např. vodotečí, 
komunikací apod.) s tím, že tyto nebudou dále 
překračovány. Do krajiny doplňuje ÚP linie zeleně – podél 
vodotečí a cest.  

(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho 
charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření 
pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, 
těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování 
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická 
opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro 
účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické 
stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. 

Do nezastavěného území nenavrhuje územní plán žádné 
záměry s výjimkou rozvojových ploch, které jsou vymezeny 
vždy ve vazbě na zastavěné území nebo jsou ve vazbě na 
stávající případně navrhované komunikace.   
V řešeném území jsou posilovány příležitosti pro rekreaci. 
Pro denní rekreaci obyvatel je posilována složka veřejné 
zeleně.  
Pro možnost vedení cyklotras v řešeném území je možno 
využít síť účelových komunikací, které jsou v územním 
plánu vymezeny v souladu s komplexními pozemkovými 
úpravami 

(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit 
technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní 
jejich dosavadní užívání. 

Územní plán se snaží tento cíl respektovat. 
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 ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ §19 SZ 
 

ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OPATOVICE NAD LABEM 

(1) Úkolem územního plánování je zejména: 
a) Zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, 

kulturní a civilizační hodnoty 
b) Stanovovat koncepci rozvoje území včetně 

urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 
podmínky území 

c) Prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, 
veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, 
problémy, rizika s ohledem například na veřejné 
zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, 
vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné 
využívání, 

d) Stanovovat urbanistické, architektonické a estetické 
požadavky na využívání a prostorové uspořádání 
území a na jeho změny, zejména na umístění, 
uspořádání a řešení staveb 

e) Stanovovat podmínky pro provedení změn v území, 
zejména pak pro umístění a uspořádání staveb 
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území 

f) Stanovovat pořadí provádění změn v území 
(etapizaci), 

g) Vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým 
způsobem 

h) Vytvářet v území podmínky pro odstraňování 
důsledků náhlých hospodářských změn 

i) Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní 
struktury a pro kvalitní bydlení 

j) Prověřovat a vytvářet v území podmínky pro 
hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 
rozpočtů na změny v území 

k) Vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní 
ochrany 

l) Určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační 
zásahy do území 

m) Vytvářet podmínky pro ochranu území podle 
zvláštních právních předpisů před negativními vlivy 
záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, 
pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 

n) Regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních 
zdrojů 

o) Uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, 
urbanismu, územního plánování a ekologie a 
památkové péče 

Před zpracováním návrhu územního plánu zpracovatel: 

• provedl vlastní průzkumy v terénu, aby se seznámil 
s řešeným územím a poznal charakter jednotlivých 
lokalit řešeného území.  

• Nastudoval poskytnuté podklady – ÚAP, vyhodnotil 
vztah řešeného území k nadřazené dokumentaci – 
ZÚR Pk a PÚR ČR. 

• Při osobní schůzce s představiteli obce prodiskutoval 
řešenou problematiku 

Územní plán stanovuje urbanistickou koncepci, koncepci 
krajiny. Vymezil rozvojové plochy a to především pro 
funkci bydlení, rekreace, občanské vybavenosti a výroby.  
Územní plán rozdělil řešené území do jednotlivých ploch 
s rozdílným způsobem využití podle převládající funkce a 
pro jednotlivé funkční typy stanovil podmínky využití 
těchto ploch. Pro jednotlivé rozvojové lokality jsou 
stanoveny podmínky prostorového uspořádání, upřesněny 
jsou s ohledem na konkrétní lokalizaci – podmínky 
v lokalitě, limity využití území apod. 
Územní plán upřesnil vymezení skladebných částí ÚSES, 
vymezil v krajině plochy, kde by měla být posilována 
(navrácena) funkce trvalých travních porostů, doplňuje do 
krajiny podél vodních toků a cest liniovou zeleň. 
Zohledňuje kvalitu zemědělské půdy a to především 
chráněných tříd ochrany (I. a II.) a snaží se minimalizovat 
zásahy do takových ploch. 
Územní plán vymezil koridory pro řešení dopravní a 
technické infrastruktury, vymezil plochy veřejných 
prostranství včetně veřejné zeleně a plochy pro sídelní 
zeleň.  
ÚP vymezil koridory a plochy pro veřejně prospěšné stavby 
– především technickou a dopravní infrastrukturu, pro 
veřejně prospěšná opatření – plochy skladebných částí 
územního systému ekologické stability. 
 

(2) Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje a 
územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek 
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a 
soudržnost společenství obyvatel území (dále jen 
„vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“); jeho 
součástí je posouzení vlivů na životní prostředí zpracované 
podle přílohy k tomuto zákonu a posouzení vlivu na 
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud 
orgán ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv 
nevyloučil. 

Dle stanoviska dotčeného orgánu (krajského úřadu) nebylo 
zadáním ÚP požadováno zpracování vyhodnocení vlivů ÚP 
na životní prostředí a byl vyloučen významný vliv ÚP na 
vymezené ptačí oblasti a evropsky významné lokality. 
Tudíž nebylo zpracováno vyhodnocení ÚP na udržitelný 
rozvoj území. 
Tato problematika je ale obecně zpracována a zahrnuta do 
odůvodnění územního plánu.  

Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
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e) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákon a a jeho provád ěcích právních 
předpis ů  

 
 Územní plán je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu a vyhláškami č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o 
způsobu evidence územně plánovací činnosti a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.  
 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 2.3. 
 Věcný obsah grafické i textové části je zpracován v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 
  Územní plán v souladu se stavebním zákonem vymezil zastavěné území, stanovil koncepci rozvoje 
území, urbanistickou koncepci a vymezil rozvojové plochy (zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn 
v krajině). 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. Vymezil 
plochy, ve kterých je dohoda o parcelaci podmínkou pro rozhodování a v odůvodněných případech (u plošně 
rozsáhlejších ploch) stanovil pořadí změn v území (etapizaci).  
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 

 
 
 
 
 
f) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právn ích p ředpis ů a se stanovisky dot čených 

orgán ů podle zvláštních právních p ředpis ů, pop řípadě s výsledkem řešení rozpor ů 
 
 Řešení územního plánu respektuje limity využití území, především ochranná pásma a jejich ochranné 
režimy. Respektuje kulturní, civilizační a přírodní hodnoty v řešeném území.  
 Respektovány jsou vodní toky v řešeném území, do jejich manipulačního pásma nejsou navrhovány 
záměry, které by znemožňovaly nebo významně ztěžovaly údržbu vodních toků. Respektován je režim 
ochranných pásem vodních zdrojů. (Zákon č. 254/2001 Sb. – vodní zákon). 
 Územní plán respektuje trasy a ochranná pásma silnic (D35, I/37) dle § 30 a § 32 zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, v platném znění. Tyto budou respektovány při využívání území i při rozhodování o 
změnách využití území. 
 Respektovány jsou přírodní hodnoty území, plochy PUPFL. Vymezeny jsou skladebné části územního 
systému ekologické stability včetně ochranného režimu. (Zákon č. 114/1992 Sb., č. 289/1995 Sb.). 
 Nejsou navrhovány nové významné zdroje znečištění. (zákon č. 86/2002 Sb.). 
 Respektovány jsou objekty v zájmu památkové péče, respektována je urbanistická struktura v částech 
původní zástavby. (Zákon č. 20/1987 S.). 
 Respektovány jsou požadavky zákona o ochraně přírodních léčivých zdrojů. (Zákon č. 164/2001 Sb.). 
 Respektovány jsou požadavky dalších zvláštních předpisů – např. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství. 

 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 

 

 V rámci procesu vyhodnocování výsledků společného jednání, veřejného projednání, opakovaného 
veřejného projednání a druhého opakovaného veřejného projednání nebyl řešen žádný rozpor. 
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VYHODNOCENÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ ÚP OPATOVICE NAD LABEM – DO, KRAJSKÝ Ú ŘAD  
 
P.č. Dotčený orgán                                                                                          Stanoviska  Vyhodnocení stanovisek  Splnění vyhodnocení 

v upraveném návrhu ÚP 
1. ČR – Státní energetická 

inspekce, územní inspektorát 
pro Královéhradecký a 
Pardubický kraj, Wonkova 
1143, Hradec Králové, 500 02 
ze dne: 1. 4. 2014 
zn. 516/14/52.104/Št 

Po prostudování podkladů sděluje Státní energetická 
inspekce, Územní inspektorát pro Královéhradecký a 
Pardubický kraj jako dotčený správní úřad podle § 94 
odst. 2 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 
odst. 2 zákona č. 183/2001 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, že s návrhem ÚPO souhlasí. 
Své vyjádření jsme zaslali dne 22.5.2012 k projednání 
návrhu zadání ÚPO pod č.j. 755/12/52.103/Mr. 

- Vzato na vědomí, stanovisko dotčeného orgánu je 
souhlasné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, Teplého 
1526, Pardubice, 530 02 
ze dne: 4. 4. 2014 
Č.j.: HSPA-9-169/2014-Sh 

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 dotčeného orgánu je 
souhlasné. 
 
 
 
 
 

 

3. Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje se sídlem 
v Pardubicích, Mezi Mosty 
1793, Pardubice, 530 03 
ze dne 24. 3. 2014 
Č.j.: KHSPA 1692/2014/HOK-
Pce 

Na základě podání oznámení Magistrátu města 
Pardubic, odboru hlavního architekta, doručeného dne 
7. 2. 2014, Krajská hygienická stanice Pardubického 
kraje se sídlem v Pardubicích, (dále jen „KHS“), jako 
dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zák. č. 
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném 
znění a § 4 odst. 2 písm. b) zák. č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon (dále jen „stavební zákon“) posoudila 
předložené projednání „návrhu územního plánu 
Opatovice nad Labem.“ 
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: 
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S projednáním „návrhu územního plánu Opatovice nad 
Labem“  
                                    s o u h l a s í. 

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a § 4 odst. 5 stavebního zákona 
váže KHS souhlas na splnění stanovených podmínek:  

1. Pokud by byly do navržené lokality Z6b 
umisťovány stavby a zařízení, které by mohly 
vyžadovat ochranu před hlukem ze stávající 
železnice a silnice II/324, KHS bude požadovat, 
aby byly tyto stavby a zařízení vedeny jako 
podmíněně přípustné z hlediska ochrany před 
hlukem ze stávající  

2. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě 
Z6c vedena jako podmíněně přípustná z hlediska 
ochrany před hlukem vůči stávající silniční 
komunikaci II/324 a železnici. V další fázi (územní 
řízení, regulační plán apod.) KHS požaduje doložit 
nepřekročení hygienických limitů hluku ze 
stávající komunikace II/324 a železnice.  

3. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě 
Z9 vedena jako podmíněně přípustná z hlediska 
ochrany před hlukem vůči stávající železnici 
(Pardubice – Hradec Králové).  

4. Pokud by byly do navržené lokality Z10 
umisťovány stavby a zařízení, které by mohly 
vyžadovat ochranu před hlukem z provozu na 
silnici II/324, KHS bude požadovat, aby byly tyto 
stavby a zařízení vedeny jako podmíněně 
přípustné z hlediska ochrany před hlukem z 
provozu na silnici II/324.  

5. KHS požaduje, aby funkce bydlení v jihozápadní 
části lokality Z13a byla vedena jako podmíněně 
přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči 
provozu na stávající silniční komunikaci II/324. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1. Lokalita Z6b je dle návrhu územního plánu 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem 
ze stávající železnice a silnice II/324.  

  

 

 

2. Lokalita Z6c je dle návrhu územního plánu 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem 
ze stávající železnice a silnice II/324.  

 

 

 

3. Lokalita Z9 je dle návrhu územního plánu 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem 
ze stávající železnice.  
 
 
4. Lokalita Z10 je dle návrhu územního plánu 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem 
ze stávající silnice II/324.  
 
 
 
 
5. Projektant pro lokalitu Z13a doplní, že funkce 
bydlení v jihozápadní části bude vedena jako 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem 
vůči provozu na stávající silniční komunikaci II/324. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

5. Doplněna podmínka: 
v jihozápadní části plochy změny 
Z13a je výstavba objektů a zařízení, 
pro které jsou stanoveny 
hygienické hlukové limity, 
podmíněně přípustná za 
předpokladu splnění podmínky, že 
v územním, resp. stavebním řízení 
bude prokázáno nepřekročení 
maximální přípustné hladiny hluku 
v chráněných vnitřních i venkovních 
prostorech (komunikace II. třídy) 
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6. KHS požaduje, aby bylo funkční využití BI v 

lokalitě Z24 vedeno jako podmíněně přípustné z 
hlediska ochrany před hlukem vůči silniční 
komunikaci II/324 a MÚK Opatovice nad Labem, 
tj. vůči provozu na silnici I/37 a rychlostní 
komunikaci R35. V další fázi řízení (územní řízení, 
apod.) KHS požaduje doložit nepřekročení 
hygienických limitů hluku z provozu na silniční 
komunikaci II/324 a MÚK Opatovice nad Labem 
(I/37, R35).  

7. KHS požaduje, aby bylo funkční využití BI v 
lokalitě Z25 vedeno jako podmíněně přípustné z 
hlediska ochrany před hlukem vůči silniční 
komunikaci II/324 a MÚK Opatovice nad Labem, 
tj. vůči provozu na silnici I/37 a rychlostní 
komunikaci R35. V další fázi řízení (územní řízení, 
apod.) KHS požaduje doložit nepřekročení 
hygienických limitů hluku z provozu na silniční 
komunikaci II/324 a MÚK Opatovice nad Labem 
(I/37, R35).  

8. Pokud budou do lokalit Z26a a Z27 umisťovány 
stavby a zařízení vyžadující ochranu před hlukem z 
provozu na silniční komunikaci I/37, KHS bude 
požadovat, aby tyto stavby a zařízení byly vedeny 
jako podmíněně přípustné z hlediska ochrany 
před hlukem vůči provozu na stávající silnici I/37. 
V další fázi řízení (územní řízení, apod.) bude KHS 
požadovat doložit nepřekročení hygienických 
limitů hluku z provozu na silniční komunikaci I/37.  

9. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v 
přestavbové lokalitě P7 vedena jako podmíněně 
přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči 
provozu na silnici II/324. V další fázi (územní 
řízení, apod.) KHS požaduje doložit nepřekročení 
hygienických limitů hluku z provozu na silnici 
II/324.  

 
 
 
 
10. Pokud budou do přestavbové lokality P14 

6. Lokalita Z24 je dle návrhu územního plánu 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem 
ze stávajících komunikací. Do textové části na str. 20 
bude doplněno – komunikace II/324 a MÚK Opatovice 
nad Labem (I/37, D35).  
 

 

 

 

7. Lokalita Z25 je dle návrhu územního plánu 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem 
ze stávajících komunikací. Do textové části na str. 20 
bude doplněno – komunikace II/324 a MÚK Opatovice 
nad Labem (I/37, D35).  

 

 

 

 

8. Projektant pro lokality Z26 a Z27 doplní, že stavby a 
zařízení vyžadující ochranu před hlukem z provozu na 
silniční komunikaci I/37, budou vedeny jako 
podmíněně přípustné z hlediska ochrany před hlukem 
vůči provozu na silnici I/37. V další fázi řízení (územní 
řízení, apod.) bude nutno doložit nepřekročení 
hygienických limitů hluku z provozu na silniční 
komunikaci I/37.  
 
 
9. Projektant pro lokalitu P7 doplní, že funkce bydlení 
bude vedena jako podmíněně přípustná z hlediska 
ochrany před hlukem vůči provozu na silnici II/324. V 
další fázi řízení (územní řízení, apod.) bude nutno 
doložit nepřekročení hygienických limitů hluku z 
provozu na silnici II/324.  
 
 
 
 
 
10. Projektant pro lokalitu P14 doplní, že stavby a 

6. Do textu doplněno dle pokynu 

 

 

 

 

 

 

 

7. Do textu doplněno dle pokynu. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Do textu není doplněno dle 
pokynu. Plochy změny pro 
komerční občanské vybavení byly 
z návrhu ÚP vypuštěny, jsou 
vyznačeny jako plochy územní 
rezervy. Plochy změny, které 
v těchto zastavitelných plochách 
zůstaly v návrhu ÚP neumožňují 
realizaci staveb a zařízení, které 
vyžadují ochranu před hlukem. 

 
9. Do textu je doplněna podmínka: 
výstavba objektů a zařízení 
v lokalitě, pro které jsou stanoveny 
hygienické hlukové limity, je 
podmíněně přípustná za 
předpokladu splnění podmínky, že 
v územním, resp. stavebním řízení 
bude prokázáno nepřekročení 
maximální přípustné hladiny hluku 
v chráněných vnitřních i 
venkovních prostorech 
(komunikace II. třídy).  
10. Do textu byla původně 
doplněna podmínka: výstavba 
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umístěny stavby a zařízení, které by mohly 
vyžadovat ochranu před hlukem z provozu na 
silnici I/37, KHS bude požadovat, aby tyto stavby 
a zařízení byly vedeny jako podmíněně přípustné 
z hlediska ochrany před hlukem vůči provozu na 
silnici I/37.  

 
Odůvodnění 
KHS se k návrhu zadání územního plánu Opatovice nad 
Labem vyjádřila stanoviskem s č.j. KHSPA 
06598/2012/HOK-Pce ze dne 14.5.2012 bez podmínek.  
 
Navržené lokality 

Z1, Z2 – lokality jsou situovány na severním okraji sídla 
Pohřebačka. Jedná se o plochy, které jsou funkčním 
využitím navrženy jako BI – bydlení v rodinných domech 
příměstské.  
Z3 – lokalita je situována severně od sídla Pohřebačka. 
Jedná se o plochu s navrženým funkčním využitím OH – 
občanské vybavení – hřbitovy. 
Z4 – lokalita je situována na severním okraji sídla 
Pohřebačka. Jedná se o plochu s funkčním využitím DS1 
– dopravní infrastruktura silniční a ZO – zeleň ochranná 
a izolační.  
Z5 – lokalita je situována v severní části území, mezi 
Opatovickým písníkem a výrobní zónou. Jedná se o 
plochu s funkčním vymezením OH – plocha staveb pro 
hromadnou rekreaci.  
Z6a – lokalita je situována na východním okraji části 
Pohřebačka, východně od úseku silniční komunikace 
II/324. Funkční vymezení – BI – bydlení v rodinných 
domech – příměstské.  
Z6b – jedná se o plochu s navrženým funkčním využitím 
OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a 
střední. Lokalita je situována v blízkosti stávající silniční 
komunikace II/324, stávající železnice a ploch výroby. 
Pokud by byly do navržené lokality Z6b umisťovány 
stavby a zařízení, které by mohly vyžadovat ochranu 
před hlukem ze stávající železnice a silnice II/324, KHS 
bude požadovat, aby byly tyto stavby a zařízení vedeny 
jako podmíněně přípustné z hlediska ochrany před 
hlukem ze stávající železnice a silnice II/324.  
Z6c – jedná se o plochu s navrženým funkčním využitím 

zařízení vyžadující ochranu před hlukem z provozu na 
silnici I/37, budou vedeny jako podmíněně přípustné z 
hlediska ochrany před hlukem vůči provozu na silnici 
I/37.  
 

objektů a zařízení v lokalitě, pro 
které jsou stanoveny hygienické 
hlukové limity, je podmíněně 
přípustná za předpokladu splnění 
podmínky, že v územním, resp. 
stavebním řízení bude prokázáno 
nepřekročení maximální přípustné 
hladiny hluku v chráněných 
vnitřních i venkovních prostorech 
(komunikace I. třídy). - po 
veřejném projednání návrhu ÚP 
byla plocha P14 nově určena pro 
funkci zeleně - ZO (zeleň - 
ochranná a izolační) pro kterou 
není nutno tuto podmínku 
uplatňovat 
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SM – plochy smíšené obytné – příměstské. Lokalita je 
situována do těsné blízkosti silniční komunikace II/324 a 
do blízkosti železnice. Z toho důvodu KHS požaduje, aby 
byla funkce bydlení v lokalitě Z6c vedena jako 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem 
vůči stávající silniční komunikaci II/324 a železnici. V 
další fázi (územní řízení, regulační plán apod.) KHS 
požaduje doložit nepřekročení hygienických limitů hluku 
ze stávající komunikace II/324 a železnice. 
Z6d – jedná se o plochu navrženou pro ZP – zeleň 
přírodního charakteru. 
Z7 – lokalita je situována na západním okraji sídla 
Pohřebačka. Jedná se o plochu s navrženým funkčním 
využitím VD – výroba a skladování – drobná a řemeslná 
výroba. V regulativu pro funkční plochu VD je uvedeno: 
„výrobní služby a výroba v malém rozsahu produkce bez 
velkých nároků na přepravu, bez negativních dopadů na 
životní prostředí resp. případné negativní důsledky zde 
provozovaných činností jsou eliminovány na hranicích 
výrobních objektů.“ 
Z8 – lokalita je situována na západním okraji 
zastavěného území Pohřebačka. Jedná se o plochu s 
navrženým funkčním využitím BI – bydlení v rodinných 
domech – příměstské. V blízkosti navržené plochy je 
situována stávající i nově navržená plocha výroby. V 
regulativu pro plochu VD je uvedeno: „výrobní služby a 
výroba v malém rozsahu produkce bez velkých nároků 
na přepravu, bez negativních dopadů na životní 
prostředí resp. případné negativní důsledky zde 
provozovaných činností jsou eliminovány na hranicích 
výrobních objektů.“ 
Z9 – lokalita je situována v místní části Pohřebačka, cca 
75 m od stávající železnice. Jedná se o plochu, která je 
funkčním využitím určena jako BI – bydlení v rodinných 
domech – příměstské. Vzhledem k tomu, že je navržená 
lokalita situována do blízkosti stávající železnice 
(Pardubice – Hradec Králové), KHS požaduje, aby byla 
funkce bydlení v lokalitě Z9 vedena jako podmíněně 
přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči stávající 
železnici.  
Z10 – lokalita je situována v severozápadní části k.ú. 
Opatovice nad Labem. Jedná se o plochu s navrženým 
funkčním využitím OM – občanské vybavení – komerční 
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zařízení malá a střední. Vzhledem k tomu, že je lokalita 
umístěna do těsné blízkosti silniční komunikace II/324, 
KHS požaduje, aby případné stavby a zařízení, které by 
mohly vyžadovat ochranu před hlukem ze silniční 
komunikace II/324, byly vedeny jako podmíněně 
přípustné z hlediska ochrany před hlukem vůči provozu 
na silniční komunikaci II/324.  
Z11 – zeleň přírodního charakteru na severozápadním 
okraji zastavěného území Opatovice nad Labem.  
Z12 – OS – občanské vybavení – tělovýchovná a 
sportovní zařízení na severozápadním okraji 
zastavěného území Opatovic nad Labem.  
Z13a – lokalita je situována ve východní části Opatovic 
nad Labem, v blízkosti stávající silniční komunikace 
II/324. Jedná se o plochu s navrženým funkčním 
využitím BI – bydlení v rodinných domech – příměstské. 
Vzhledem k tomu, že se navrhovaná plocha nachází 
jižním cípem v blízkosti silniční komunikace II/324, KHS 
požaduje, aby byla funkce bydlení v jihozápadní části 
lokality Z13a vedena jako podmíněně přípustná z 
hlediska ochrany před hlukem vůči provozu na stávající 
silniční komunikaci II/324.  
Z13b – plocha veřejného prostranství u lokality Z13a. 
Z14a – lokalita je situována na západním okraji 
zastavěného území, cca 315m od stávající železnice Pce 
- HK. Jedná se o plochu s navrženým funkčním využitím 
BI – bydlení v rodinných domech – příměstské.  
Z14b,c – veřejná prostranství, veřejná zeleň.  
Z14d – veřejná prostranství, uliční prostory.  
Z15a, c – lokality jsou situovány v západní části Opatovic 
nad Labem. Jedná se o plochy s navrženým funkčním 
využitím BI.  
Z15d – veřejná prostranství - uliční prostory.  
Z16 – lokalita je navržena na severním okraji areálu 
základní školy. Jedná se o plochu s navrženým funkčním 
využitím OV – občanské vybavení – veřejná 
infrastruktura.  
Z17 – lokalita je situována v západní části Opatovic nad 
Labem, jedná se o plochu s navrženým funkčním 
využitím RZ – zahrádkové osady.  
Z18a – lokalita je situována v západní části Opatovic nad 
Labem. Jedná se o plochu s navrženým funkčním 
využitím BI.  
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Z18b – lokalita je situována v západní části Opatovic nad 
Labem. Jedná se o plochu s navrženým funkčním 
využitím BI.  
Z19 – lokalita je situována ve východní části 
zastavěného území Opatovic nad Labem, v těsné 
blízkosti silniční komunikace I/37 – v původní trase. 
Jedná se o plochu s navrženým funkčním využitím OM – 
občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední. 
Pro funkční využití OM je v textové části stanoven 
regulativ: nepřípustné - veškeré stavby a činnosti, jejichž 
negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé 
exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, 
znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění 
budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené v 
příslušných předpisech.  
Z20 – lokalita je situována ve východní části 
zastavěného území Opatovic nad Labem, východně od 
původní trasy silnice I/37. Jedná se o plochu s 
navrženým funkčním využitím SM – plochy smíšené – 
příměstské.  
Z21 – lokalita je situována ve východní části Opatovic 
nad Labem. Jedná se o plochu s navrženým funkčním 
využitím RZ – zahrádkové osady.  
Z22 – lokalita je situována ve východním okraji k.ú. 
Opatovice nad Labem. Jedná se o plochu TI – technická 
infrastruktura – inženýrské sítě.  
Z23 – lokalita je situována ve východní části 
zastavěného území Opatovic nad Labem. Jedná se o 
plochu s navrženým funkčním využitím OM – občanské 
vybavení – komerční zařízení malá a střední. 
Z24 – lokalita je situována na jižním okraji k.ú. Opatovice 
nad Labem. Jedná se o plochu s navrženým funkčním 
využití BI – bydlení v rodinných domech - příměstské. 
Plocha se nachází v těsné blízkosti velkého dopravního 
uzlu - II/324, MÚK Opatovice nad Labem – I/37, R35. Z 
hlediska zajištění odpovídající pohody bydlení je 
umístění funkce bydlení do těsné blízkosti několika 
významných liniových zdrojů hluku, nevhodné. KHS 
požaduje, aby bylo funkční využití BI v lokalitě Z24 
vedeno jako podmíněně přípustné z hlediska ochrany 
před hlukem vůči silniční komunikaci II/324 a MÚK 
Opatovice nad Labem, tj. vůči provozu na silnici I/37 a 
rychlostní komunikaci R35. V další fázi řízení (územní 
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řízení, apod.) KHS požaduje doložit nepřekročení 
hygienických limitů hluku z provozu na silniční 
komunikaci II/324 a MÚK Opatovice nad Labem (I/37, 
R35). Případná protihluková opatření budou hrazena na 
náklady investora. V této lokalitě může být vnímáno 
částí obyvatel snížení pohody bydlení i při zajištění 
hygienických limitů hlučnosti z uvedených liniových 
staveb. 
Z25 – lokalita je situována na jižním okraji k.ú. Opatovice 
nad Labem. Jedná se o plochu s navrženým funkčním 
využitím BI – bydlení v rodinných domech - příměstské. 
Navržená plocha se nachází v těsné blízkosti velkého 
dopravního uzlu - II/324, MÚK Opatovice nad Labem – 
I/37, R35. Z hlediska zajištění odpovídající pohody 
bydlení je umístění funkce bydlení do těsné blízkosti 
několika významných liniových zdrojů hluku, nevhodné. 
KHS požaduje, aby bylo funkční využití BI v lokalitě Z25 
vedeno jako podmíněně přípustné z hlediska ochrany 
před hlukem vůči silniční komunikaci II/324 a MÚK 
Opatovice nad Labem, tj. vůči provozu na silnici I/37 a 
rychlostní komunikaci R35. V další fázi řízení (územní 
řízení, apod.) KHS požaduje doložit nepřekročení 
hygienických limitů hluku z provozu na silniční 
komunikaci II/324 a MÚK Opatovice nad Labem (I/37, 
R35). Případná protihluková opatření budou hrazena na 
náklady investora. V této lokalitě může být vnímáno 
částí obyvatel snížení pohody bydlení i při zajištění 
hygienických limitů hlučnosti z uvedených liniových 
staveb.  
Z26a a Z27 – lokality jsou situovány v jihovýchodní části 
k.ú. Opatovice nad Labem, v těsné blízkosti stávající 
silniční komunikace I/37. Jedná se o plochy s navrženým 
funkčním využitím OK – občanské vybavení – komerční 
zařízení plošně rozsáhlá. Pokud budou do lokalit Z26a a 
Z27 umisťovány stavby a zařízení vyžadující ochranu 
před hlukem z provozu na silniční komunikaci I/37, KHS 
bude požadovat, aby tyto stavby a zařízení byly vedeny 
jako podmíněně přípustné z hlediska ochrany před 
hlukem vůči provozu na stávající silnici I/37. V další fázi 
řízení (územní řízení, apod.) bude KHS požadovat doložit 
nepřekročení hygienických limitů hluku z provozu na 
silniční komunikaci I/37.  
Z28 – lokalita je situována v jihozápadní části k.ú. 
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Opatovice nad Labem. Jedná se o plochy s navrženým 
funkčním využitím VL – výroba a skladování – lehký 
průmysl. Lokalita je podmíněně využitelná, pokud bude 
realizováno takové dopravní napojení, které bude 
prostorovými parametry odpovídat dopravním nárokům 
a provoz na této komunikaci nebude svými negativními 
důsledky ovlivňovat nejbližší plochy, ve kterých je 
možno realizovat stavby pro které jsou stanoveny 
hygienické hlukové limity.  
Z29 – lokalita je situována v jihozápadní části k.ú. 
Opatovice nad Labem. Jedná se o plochu s navrženým 
funkčním využitím VL – výroba a skladování – lehký 
průmysl.  
Z30, Z31 – lokality jsou situovány na severním okraji 
výrobní zóny „Elektrárna Opatovice“, jedná se o plochy 
VL – výroba a skladování – lehký průmysl. V podmínkách 
pro tyto lokality je uvedeno: „negativní vlivy (na životní 
prostředí) provozovaných činností v lokalitě nesmí v 
součtu (myšleno celé území, případně posuzovaná část, 
výrobní zóny „Elektrárny Opatovice“) ovlivnit nejbližší 
plochy, ve kterých je možno umístit stavby, pro které 
jsou stanoveny limitní hodnoty těchto možných vlivů 
(hluk, prach, emise, apod.).“  
Z32, Z33 - lokality jsou situovány ve východním okraji 
výrobní zóny „Elektrárna Opatovice.“Jedná se o plochy s 
funkčním využitím VT – výroba a skladování – těžký 
průmysl a energetika. V podmínkách pro tyto lokality je 
uvedeno: negativní vlivy (na životní prostředí) 
provozovaných činností v lokalitě nesmí v součtu 
(myšleno celé území, případně posuzovaná část, výrobní 
zóny „Elektrárny Opatovice“) ovlivnit nejbližší plochy, ve 
kterých je možno umístit stavby, pro které jsou 
stanoveny limitní hodnoty těchto možných vlivů (hluk, 
prach, emise, apod.).  
Z34 a, b, c – dopravní infrastruktura silniční, která se 
nachází v západní části území, jižně od stávající trasy 
silnice R35.  
Z35 a, b, c, d, e – dopravní infrastruktura se specifickým 
využitím – východní část řešeného území, pokračování 
silnice I/37 od MÚK Opatovice nad Labem na Hradec 
Králové v nové trase.  
Z35f - vodní plochy a toky. 
Z36 – dopravní infrastruktura silniční na 
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severovýchodním okraji území – rozšíření silnice I/37 ve 
směru na Hradec Králové.  
Z37 – TI – technická infrastruktura – inženýrské sítě - 
východní část řešeného území, jižně od silnice na 
Vysokou nad Labem.  
Z38 – jižně od sídla Pohřebačka, západně od železnice. 
DZ – dopravní infrastruktura železniční, DS2 – dopravní 
infrastruktura silniční místní.  
Z39 – jihovýchodní část řešeného území, pokračování 
silnice R35 od MÚK Opatovice nad Labem směrem na 
jihovýchod. DX – dopravní infrastruktura se specifickým 
využití.  

Plochy přestavby:  
P1 – centrální území Opatovice nad Labem, areál 
bývalých kasáren.  
Funkční vymezení: 
SC – plochy smíšené obytné venkovské (P1a), BH – 
bydlení v bytových domech (P1d, P1i), SM – plochy 
smíšené obytné – příměstské (P1e), DS3 – dopravní 
infrastruktura silniční – doprava v klidu (P1b), PV1, PV2 
– veřejná prostranství – uliční prostory (P1g, P1h, P1j), 
ZO – zeleň ochranná a izolační (P1c, P1f).  
P2 – centrální území Opatovic nad Labem, východně od 
sportovního areálu. Funkční vymezení – SM – plochy 
smíšené obytné – příměstské.  
P3 – centrální území Opatovic nad Labem. Funkční 
vymezení – SM – plochy smíšené obytné – příměstské.  
P4, P5, P6, P9, P10, P11, P13, P18 – veřejná 
prostranství.  
P7 – východní část zastavěného území Opatovic nad 
Labem, stávající čerpací stanice, v těsné blízkosti 
původní silnice I/37 a stávající silnice II/324. Funkční 
vymezení SM – smíšené obytné – příměstské. Vzhledem 
k tomu, že se funkce SM nachází v blízkosti stávající 
komunikace II/324, KHS požaduje, aby byla funkce 
bydlení v přestavbové lokalitě P7 vedena jako 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem 
vůči provozu na silnici II/324. V další fázi (územní řízení, 
apod.) KHS požaduje doložit nepřekročení hygienických 
limitů hluku z provozu na silnici II/324.  
P8 – východní okraj zastavěného území sídla Opatovice 
nad Labem, v blízkosti nové silniční komunikace I/37, 
lokalita bývalého mlýna. Funkční vymezení – SM – 
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smíšené obytné – příměstské.  
P12 – východní okraj zastavěného území Opatovic nad 
Labem, mezi vodotečí a původní trasou I/37. Funkční 
vymezení – OM – občanské vybavení – komerční 
zařízení malá a střední.  
P14 – jihovýchodně od zastavěného území Opatovice 
nad Labem, východně od nové trasy silnice I/37. Funkční 
vymezení – OK – občanské vybavení – komerční zařízení 
plošné rozsáhlé. Pokud budou do přestavbové lokality 
P14 umístěny stavby a zařízení, které by mohly 
vyžadovat ochranu před hlukem z provozu na silnici 
I/37, KHS bude požadovat, aby tyto stavby a zařízení 
byly vedeny jako podmíněně přípustné z hlediska 
ochrany před hlukem vůči provozu na silnici I/37.  
P15 – jihozápadní okraj řešeného území, jižně od 
komunikace R35. Funkční vymezení – VD – výroba a 
skladování – drobná a řemeslná výroba.  
P16 – jihozápadní okraj řešeného území, jižně od 
komunikace R35. Funkční využití VL – výroba a 
skladování – lehký průmysl.  
P17 – severozápadní okraj výrobní zóny „Elektrárny 
Opatovice.“ Funkční vymezení VL – výroba a skladování 
– lehký průmysl. Negativní vlivy (na životní prostředí) 
provozovaných činností v lokalitě nesmí v součtu 
(myšleno celé území, případně posuzovaná část, výrobní 
zóny „Elektrárna Opatovice“) ovlivnit nejbližší plochy, ve 
kterých je možno umístit stavby, pro které jsou 
stanoveny limitní hodnoty těchto možných vlivů (hluk, 
prach, emise, apod.).  

4. Státní veterinární správa, 
Husova 1747, Pardubice 2,  
530 02 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

  

5. Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor dopravy a 
silničního hospodářství, 
Komenského 125, Pardubice, 
532 11 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 
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6. Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, 
Komenského náměstí 125, 
Pardubice, 532 11 
ze dne 3. 3. 2014 
Č.j.: KrÚ 9649/2014/OŽPZ/Se 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard 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 a funkce těchto biokoridorů a biocenter. 
Zejména se jedná o lokalitu plochy změny v krajině č. 
K14 - návrh zatravnění ochranného pásma přírodní 
památky Hrozná a podmáčených luk v RBC 969 Hrozná 
(str. 45 textové části). Zde máme podmínku zachování 
stávajících podmáčených luk a při zatravňování v 
souladu s KPÚ plně respektovat druhové složení rostlin, 
které odpovídá stanovištním podmínkám zdejší nivy 
Labe. 
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. 
 

 
 
- Vzato na vědomí, stanovisko dotčeného orgánu je 
bez požadavků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Projektant doplní do textové části pro plochu změny 
v krajině K14 na str. 43 podmínku zachování stávajících 
podmáčených luk a při zatravňování v souladu s KPÚ 
plně respektovat druhové složení rostlin, které 
odpovídá stanovištním podmínkám zdejší nivy Labe. 
- Podmínky v území pro systém ÚSES jsou již v textové 
části obsaženy na str. 80 – Ochranné režimy   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tabulce pro plochu změny 

v krajině K14 je upraven text 

lokální podmínky takto: Při 

zatravnění v souladu s KPÚ bude 

plně respektováno druhové 

složení rostlin, které odpovídá 

stanovištním podmínkám zdejší 

nivy Labe. 
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Orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
(zpracovatel RNDr. Milan Boukal, Ph.D.) 
Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně 
příslušný orgán státní správy ochrany zemědělského 
půdního 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 Opatovice nad Labem, návrh“, s 
vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na OZPF 
ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. 
Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 
98,2800 ha, z toho: 
- Lokality: Z01a, Z01b, Z01c, Z02a, Z02b, Z06a, Z06c, Z08, 
Z09, Z13a, Z14a, Z15a, 
Z15b, Z15c, Z18a, Z18b, Z20, Z24, Z25 - rozloha 25,7700 
ha. Využití je možné 
pro bydlení. 
- Lokality: Z04a, Z17b, Z26b, Z27b, Z34a, Z34b, Z34c, 
Z35a, Z35b, Z35c, Z35d, 
Z35e, Z36, Z38a, Z38b, Z38c, Z38d - rozloha 13,0500 ha. 
Využití je možné pro 
dopravu. 
- Lokality: Z03, Z06b, Z10, Z12, Z16, Z19, Z23, Z26a, Z27a 
- rozloha 8,1800 ha. 
Využití je možné pro občanskou vybavenost. 
- Lokality: Z05, Z17a, Z21 - rozloha 3,7200 ha. Využití je 
možné pro rekreaci. 
- Lokality: Z22, Z26c, Z37 - rozloha 0,4400 ha. Využití je 
možné pro technickou 
infrastrukturu. 
- Lokality: Z01d, Z02c, Z13b, Z14d, Z15d, Z18c - rozloha 
1,6300 ha. Využití je možné 
pro veřejná prostranství. 
- Lokalita: Z35f - rozloha 0,0300 ha. Využití je možné pro 
vodní plochu. 
- Lokality: Z07, Z28, Z29, Z32, Z33 - rozloha 28,8600 ha. 
Využití je možné pro 
výrobu. 
- Lokality: K11, K12, K13, K14 - rozloha 7,2500 ha. Využití 
je možné pro zalesnění. 
- Lokality: K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K10, 
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Z04b, Z06d, Z11, Z14b, 
Z14c - rozloha 9,3500 ha. Využití je možné pro zeleň. 
Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 
zákona se nevztahují ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění, a neřeší se jím žádné 
majetkoprávní ani uživatelské vztahy k pozemkům. 
 
Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana 
Klapková) 
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemáme jako 
orgán státní správy lesů Krajského úřadu Pardubického 
kraje k předloženému návrhu územního plánu 
Opatovice 

nad Labem připomínky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Vzato na vědomí, stanovisko dotčeného orgánu je 
bez připomínek. 
 
 
 
 
 

7. Magistrát města Pardubic, 
odbor dopravy, nám. 
Republiky 125, Pardubice, 
530 02 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 
 
 
 

 

8. Magistrát města Pardubic, 
odbor správních agend, nám. 
Republiky 125, Pardubice, 530 
21 
ze dne 26. 3. 2014 
Č.j.: MmP 8539/2014 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek 
památkové péče, jako příslušný orgán státní památkové 
péče, k oznámení Magistrátu města Pardubic, OHA-ÚÚP, 
čj. MmP 8038/2014 ze dne 7. 2. 2014, o společném 
jednání o návrhu územního plánu Opatovice nad Labem, 
sděluje toto 

                       stanovisko: 
Orgán státní památkové péče vydal k návrhu zadání 
územního plánu pro katastrální území Opatovice nad 
Labem a Pohřebačka stanovisko pod čj.MmP 
27570/2012 ze dne 22. 5. 2012, ve kterém specifikoval 
oblasti dotýkající se jím chráněných zájmů. Hlavní důraz 
je kladen na ochranu klášteřiště bývalého středověkého 
kláštera, které je významnou archeologickou lokalitou. 
 

Projednávaný návrh územního plánu ne zcela respektuje 

uvedené požadavky. Celé klášteřiště je nemovitou 

kulturní památkou a jeho zařazení do ploch přestavby 

P8 neodpovídá deklarovanému respektování kulturních 

hodnot území. Jakýkoliv záměr na výstavbu na kulturní 

památce podléhá vydání závazného stanoviska podle 

Vyhodnocení stanoviska bylo dne 30.6.2014 
s dotčeným orgánem dohodnuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Na základě konzultace s dotčeným orgánem bude do 
plochy přestavby P8 doplněno, že se jedná o plochu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tabulce plochy přestavby P8 je 
doplněna lokální podmínka: jedná 
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§14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči, ve znění pozdějších předpisů. Na území klášteřiště 

specifikovaného parcelami č. 232/2, 1628, 56/1, 56/3, -

10, 53/2, 51, 1583/2, 50, 49, 55/1, 280, 228/2, 227, 

276/3, 277, 285/1, -9, 1582, 55/3, -140, 55/4, 1583/1, 

57/1, 57/2, 46, 44/1, 41/2, 41/1, 44/2, 40, -8, 55/2, 

1627, 48/2, 48/1 a 1571/1 v k.ú. Opatovice nad Labem 

je výstavba nepřípustná, protože se jedná o 

archeologickou lokalitu, jejíž narušení by bylo v rozporu 

jak s českými předpisy, tak i Evropskou úmluvou o 

ochraně archeologického dědictví. V individuálních 

případech lze přípustně posoudit pouze stavby na 

současných zastavěných plochách. Ve vztahu k ochraně 

archeologických památek požadujeme opravit zavádějící 

text na straně 35 odůvodnění ÚP (předposlední 

odstavec). Oznamovací povinnost podle §22 odst. 2 

památkového zákona je zde vztažena k jakýmkoliv 

zemním pracím, při nichž může být objeven 

archeologický nález. V UAN I však platí 100% 

pravděpodobnost archeologického nálezu. Problematiku 

učiněných archeologických nálezů upravuje samostatně 

§23 památkového zákona a nemá s oznamovací 

povinností přímou souvislost. Oznamovací povinnost 

podle § 22 odst. 2 se váže ke stavební činnosti (nikoliv 

pouze zemním pracím) na daném území. Tyto údaje je 

nutno opravit. Jedná se o citaci zákonného ustanovení, 

proto jej nelze volně parafrázovat a měnit mu význam či 

smysl. 

nemovité kulturní památky - mlýn čp. 48 a klášteřiště u 
mlýna. V ploše P8 bude uvedena podmínka, že nové 
stavby lze umístit pouze ve stopě původních objektů 
areálu mlýna čp. 48; stávající budovy mohou být 
v souladu s územním plánem modernizovány, nebo 
přestavěny.  
(v první podmínce plochy přestavby P8 na str. 28 bude 
vypuštěna část – …doplňující historické objekty…; 
poslední podmínka bude celá vypuštěna).  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Projektant uvede text na straně 35 odůvodnění ÚP do 
souladu se zákonem č. 20/1987Sb. 

 
 

 

se o plochu nemovité kulturní 
památky – mlýn čp. 48 a klášteřiště 
u mlýna a podmínky prostorového 
uspořádání: 
• nové stavby lze umístit pouze 

ve stopě původních objektů 
areálu mlýna čp. 48, 

• stávající stavby mohou být 
v souladu s územním plánem 
modernizovány nebo 
přestavěny 

V první podmínce je vypuštěn 
požadovaný text. 
 
 
 
 
 
Text popisující ohlašovací 
povinnost je upraven ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb. 

9. Magistrát města Pardubic, 
odbor životního prostředí, 
Štrossova 44, Pardubice,  
530 21 
ze dne 3. 3. 2014 
Č.j.: OŽP/8623/2014/Ves 
 
 
 
 
 
 
 

Oddělení odpadů a ovzduší: 
Z hlediska nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
nemáme námitky k předloženému návrhu.  
Mgr. Jaroslava Bakajsová 

 

Oddělení ochrany přírody: 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny v platném znění nemáme námitek k 
předloženému návrhu ÚP Opatovice nad Labem.  
Ing. Petr Veselovský 
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme 
námitky.  

 
- Vzato na vědomí, stanovisko dotčeného orgánu je 
bez připomínek. 
 
 
 
 
 
- Vzato na vědomí, stanovisko dotčeného orgánu je 
bez připomínek. 
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Pořizovatel požádal oddělení 
vodního hospodářství o 
doplnění stanoviska 
k územnímu plánu s ohledem 
na záplavové území řeky Labe. 
Stanovisko bylo doplněno 
vnitřním sdělením dne 
28. 8. 2014 

Ing. František Meduna 
2 hlediska zák. č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF není 
námitek  
Vacíková Eva 

Oddělení vodního hospodářství: 
Požadujeme respektovat zásady rozvoje vodovodu a 
kanalizace v souladu s PRVK Pardubického kraje.  
Otto Sigmund 

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

 

Obdrželi jsme od Vás žádost o vyjádření vodoprávního 
úřadu k návrhu územního plánu obce Opatovice nad 
Labem. Několik vytypovaných lokalit zasahuje přímo do 
inundačního území řeky Labe. Podle podkladů 
obdržených na vodoprávním úřadu kraje se v zájmovém 
území vyskytuje i vyhlášená aktivní záplavová zóna. V 
této souvislosti zdůrazňujeme potřebu respektování 
zejména ust. § 67 zák.č.254/01 Sb. - o vodách ve znění 
pozdějších změn a doplňků. V příloze Vám zasíláme kopii 
přehledné situace, na které je zřejmý orientační bod -
budova firmy SIKO a vícepatrová mimoúrovňová silniční 
křižovatka. Do tohoto exponovaného území jsou 
prakticky zařazeny veškeré plochy východně od obce 
bez označení jednotlivých parcel. Doporučujeme 
uskutečnit osobní jednání, při kterém může být 
problematika upřesněna. Situaci záplavového území 
přikládáme. 

 
 

 

 

 

 
- Zásady rozvoje vodovodu a kanalizace jsou v souladu 
s PRVK Pardubického kraje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Projektant odůvodní vymezení zastavitelných ploch 
v záplavovém území a v aktivní zóně záplavového 
území podle čl. 108 ZÚR Pk, čl. 26 PÚR ČR 2008 a dle 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (především § 67) - 
prokáže, že se jedná o výjimečný a zvlášť odůvodněný 
případ; prokáže důvody a nezbytnost vymezení těchto 
ploch; odůvodní a prokáže, že není možné řešit 
vymezení těchto ploch mimo záplavové území.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doplněno bylo odůvodnění 
vymezení zastavitelných ploch 
v záplavovém území (plochy změn 
Z26a a Z27a byly z návrhu ÚP 
vypuštěny). Zastavitelná plocha Z26 
ve finální podobě ÚP je vymezena 
pro funkci dopravy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Ministerstvo dopravy ČR, 
odbor dopravní politiky, 
mezinárodních vztahů a 
životního prostředí, nábřeží L. 
svobody 2/22, Praha1,  
110 15 
ze dne 3. 4. 2014 
zn.: 257/2014-910-UPR/2 

Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění, Ministerstvo dopravy vydává, jako 
dotčený orgán ve věcech dopravy, stanovisko podle § 40 
odst. 2 písm. g) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění, podle § 56 písm. d) zák. 
č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, podle § 88 
odst. 1 písm. s) a t) zák. č, 49/1997 Sb., o civilním 
letectví, v platném znění a podle § 4 zák. č.114/1995 Sb., 

Vyhodnocení stanoviska bylo s dotčeným orgánem 
dohodnuto dopis zn. 488/2014-910-UPR/2 ze dne 
7. 7. 2014. 
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o vnitrozemské plavbě, v platném znění, k návrhu 
územního plánu Opatovice nad Labem. 

Silniční doprava 

V průběhu zpracování návrhu ÚP došlo k realizaci 
stavby přeložky, resp. rozšíření silnice I/37 na čtyrpruh v 
úseku Březhrad - Opatovice (dle ZÚR Pardubického kraje 
součást stavby D3 "silnice I/37 Pardubice - hranice 
Královéhradeckého kraje - rozšíření"). 

Dokončení stavby a uvedení do provozu 
proběhlo v roce 2013. V roce 2014 byla silnice zařazena 
do silniční sítě do kategorie silnic I. třídy. Na str. 64 
Odůvodnění ÚP je uvedeno: "Veškeré pozemky pod 
stávající silnici jsou dle KN stále vedeny jako orná půda a 
zemědělské pozemky. Z tohoto důvodu je drtivá většina 
trasy vyznačena jako zastavitelná plocha (koridor) pro 
dopravní infrastrukturu..."). Uvedený problém bude 
dořešen ze strany investora výše uvedené stavby do 
konce roku 2014. 

- Požadujeme, aby celý úsek realizované a 
zkolaudované stavby silnice I/37 byl v ÚP Opatovice nad 
Labem zapracován a vymezen jako stávající (zastavěná) 
plocha dopravní infrastruktury silniční, nikoli jako plocha 
zastavitelná. Domníváme se, že není účelné a vhodné 
promítat administrativní nesrovnalost do ÚP obce. 

K návrhu ÚP Opatovice nad Labem uplatňujeme 
následující připomínky: 

1. Respektovat trasy a ochranná pásma (OP) 
rychlostní silnice R.35 a silnice I/37 dle §30 a 
§32 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění. 

 

2. Vymezit a územně chránit koridor pro VPS 
rychlostní silnice R35 (dle ZÚR Pk stavba č.D1) 
min. v šíři OP rychlostní silnice podle platné 
DUR pro stavbu v úseku Opatovice n./Labem -
Časy a dle platné DSP pro stavbu MÚK 
Opatovice, dostavba estakády. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projektant úsek realizované a zkolaudované stavby 
silnice I/37 v ÚP Opatovice nad Labem vymezí jako 
stávající stabilizovanou plochu dopravní infrastruktury 
silniční.  
 
 
 
 
 

1. Projektant doplní do kapitoly f) odůvodnění 
respektování tras a ochranných pásem (OP) silnic (R35, 
I/37) dle §30 a §32 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění. 

 

2. Projektant přesně zakreslí křižovatku MÚK 
Opatovice – křižovatku silnic I/37 a R35 i s její poslední 
fázi tedy realizací R35 (technicky povede R35 nad již 
realizovanou částí MÚK Opatovice) a tuto stavbu 
vymezí také jako VPS (s ohledem na vyhodnocení pod 
bodem 4 doporučujeme poslední fázi realizace R35 
zakreslit zastavitelnou plochou DX).  

3. V OP silnice I/37 územní plán vymezil zastavitelné 
plochy Z26 a Z27 u kterých bude doplněno (také dle 
stanoviska KHS), že stavby a zařízení vyžadující ochranu 
před hlukem z provozu na silniční komunikaci I/37, 
budou vedeny jako podmíněně přípustné z hlediska 
ochrany před hlukem vůči provozu na silnici I/37. V 
další fázi řízení (územní řízení, apod.) bude nutno 
doložit nepřekročení hygienických limitů hluku z 
provozu na silniční komunikaci I/37. V OP silnice R35 
ani těsně u koridoru této silnice není územním plánem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizovaná přeložka silnice I/37 je 
v upraveném návrhu ÚP vyznačen 
jako plochy stabilizované (DS1). 
 
 
 
 
 
 
1. Doplněn je text: (Respektována 
budou ochranná pásma silnic 
(především D35 a I/37) dle §30 a 
§32 zákona č.13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, 
v platném znění) 
2. Upraveno je vyznačení trasování 
a prostorového uspořádání silnic 
D35 (R35) a I/37. 
 
 
 
 
 

3. Do textu není doplněno dle 
pokynu. Plochy změny pro 
komerční občanské vybavení byly 
z návrhu ÚP vypuštěny, jsou 
vyznačeny jako plochy územní 
rezervy. Plochy změny, které 
v těchto zastavitelných plochách 
zůstaly, v návrhu ÚP neumožňují 
realizaci staveb a zařízení, které 
vyžadují ochranu před hlukem. 
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3. S ohledem na vysokou dopravní zátěž na 
silnicích R35 a I/37 požadujeme v OP silnic R35 a I/37 a 
těsně u koridoru pro stavbu silnice R35 nevymezovat 
plochy, jejichž funkce umožňuje umístění objektů a 
zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické a imisní 
limity z provozu silniční dopravy (např. plochy pro 
bydlení, sport, rekreaci, školská a zdravotnická zařízení 
apod.). 

- V plochách vymezených v území, které by 
mohlo být zasaženo negativními vlivy z dopravy (lokalita 
Z6 - BI, Z24 - BI a Z21 - RZ) požadujeme zařadit objekty a 
zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické a imisní 
limity, jako stavby podmínečně přípustné s podmínkou 
prokázání v navazujícím územním, resp. stavebním 
řízení splnění hygienických limitů z dopravy v 
chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a 
chráněných venkovních prostorech. 

- V plochách Z25 - BI, Z23 - OM a P12 - OM, 
které by mohly být zasaženy negativními vlivy 
z dopravy, požadujeme prostorové uspořádání 
zástavby řešit tak, aby nevznikly nároky na 
vybudování pasivních protihlukových opatření, 

 

4. Na str. 63 textové části ÚP je ve funkčním 
využití plochy dopravní infrastruktury - silniční 
síť DS1 v přípustném využití hlavním uvedeno: 
"v blízkosti sídel opatření proti negativnímu 
vlivu z dopravy na komunikaci na obydlená 
území - zejm. protihluková opatření včetně 
terénních". K tomuto požadujeme doplnit 
poznámku: "u silnice R35 a silnic I. třídy se 
týká budoucí výstavby silnic vůči stávající 
zástavbě, na kterou se vztahují hygienické a 
imisní limity z dopravy". 

5. Na str. 65 Textové části ÚP je ve funkčním 
využití plochy dopravní infrastruktury - se 
specifickým využitím DX v přípustném využití 
hlavním uvedeno: "plochy dopravní 
infrastruktury silniční - komunikace - DS1 
řešené především nadzemní konstrukcí – např. 

vymezena plocha, ve které by mohli být umístěny 
stavby a zařízení vyžadující ochranu před hlukem z 
provozu silniční dopravy.  

 

- V ploše Z21 projektant doplní, že objekty a zařízení, 
pro které jsou stanoveny hygienické a imisní limity, 
budou stavby podmínečně přípustné s podmínkou 
prokázání v navazujícím územním, resp. stavebním 
řízení splnění hygienických limitů z dopravy v 
chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a 
chráněných venkovních prostorech. Plochy Z6 a Z24 
jsou dle návrhu územního plánu podmíněně přípustné 
z hlediska ochrany před hlukem ze stávajících 
komunikací. 

 

 

- V plochách Z25 - BI, Z23 - OM a P12 - OM, projektant 
doplní podmínku, že prostorové uspořádání zástavby 
bude řešeno tak, aby nevznikly nároky na vybudování 
pasivních protihlukových opatření. 

 

4. Plocha dopravní infrastruktury - silniční síť DS1 bude 
v návrhu územního plánu v úseku realizované a 
zkolaudované stavby silnice I/37 vymezena jako 
stávající stabilizovaná plocha. V návrhu územního 
plánu u silnice R35 a silnic I. třídy v ploše DS1 již 
výstavba probíhat nebude (jedná se o realizované a 
zkolaudované stavby). Na těchto stavbách, tj. plochách 
DS1 je také realizovaná protihluková ochrana, což je 
v souladu s přípustným využitím hlavním plochy 
dopravní infrastruktury - silniční síť DS1. Požadavek 
k doplnění poznámky je tedy bezpředmětný.  

5. Projektant na str. 65 nahradí text – „plochy dopravní 
infrastruktury silniční - komunikace - DX řešené 
především nadzemní konstrukcí – např. mosty, 
estakády apod." textem „plochy dopravní 
infrastruktury silniční - komunikace - DX řešené 
stavebně a konstrukčně tak, aby byly minimalizovány 
střety s krajinnými hodnotami (např. mosty, estakády 

 
 
V podmínkách plochy Z21 byl 
původně doplněn text: výstavba 
objektů a zařízení v lokalitě, pro 
které jsou stanoveny hygienické 
hlukové a imisní limity, je 
podmíněně přípustná za 
předpokladu splnění podmínky, 
že v územním, resp. stavebním 
řízení bude prokázáno 
nepřekročení maximální 
přípustné hladiny hluku v 
chráněných vnitřních i 
venkovních prostorech staveb a 
chráněných venkovních 
prostorech. (lokalita Z21 byla z 
řešení později vypuštěna). 
Podmínky ploch Z6 a Z24 jsou 
doplněny resp. upraveny. 
V podmínkách ploch Z25, Z23 a 
P12 je doplněn text: prostorové 
uspořádání zástavby bude 
řešeno tak, aby nevznikaly 
nároky na vybudování pasivních 
protihlukových opatření 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text je upraven dle požadavku. 
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mosty, estakády apod.". Toto konkrétní 
předjímání technického řešení stavby není v 
kompetenci územního plánu, proto jej 
požadujeme nahradit textem: " . . .   
komunikace - DS1 řešené stavebně a 
konstrukčně tak, aby byly minimalizovány 
střety s krajinnými hodnotami". 

Železniční doprava 

Stávající železniční trať č. 031 Pardubice - Jaroměř - 
Liberec je návrhem Ú P  respektována a územní rezerva 
pro modernizaci této tratě je vymezena, a proto 
nemáme z hlediska železniční dopravy připomínky. 

Z hlediska letecké a vodní dopravy nemáme 
připomínky, neboť nejsou dotčeny námi sledované 
zájmy. 

apod.)".    
 
 
 
 
 
 
 
 
- Vzato na vědomí, ohledně železniční, letecké a vodní 
dopravy je stanovisko dotčeného orgánu bez 
připomínek. 
  

11 Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, Na Františku 32, 
Praha 1, 110 15 
ze dne 10. 2. 2014 
zn.: MPO 7539/2014 

Z hlediska působnosti MPO 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. Opatovice nad Labem a Pohřebačka se 
nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin. 

 - Vzato na vědomí, stanovisko dotčeného orgánu je 
bez připomínek. 
 

 

12 Ministerstvo zdravotnictví 
České republiky, Palackého 
nám. 4, Praha 2, 128 01, č.j. 
MZDR 135/2014-123/INV-390 
ze dne 3. 3. 2014 

Ministerstvo zdravotnictví ČR nemá v předmětné 
lokalitě žádné zájmy z hlediska nadregionální výstavby 
zdravotnických zařízení. 
Český inspektorát lázní a zřídel z hlediska ochrany 
přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů 
vydává samostatné stanovisko k výše uvedené lokalitě. 

- Vzato na vědomí, stanovisko dotčeného orgánu je 
bez připomínek. 
 

 

12 
a) 

Ministerstvo zdravotnictví 
České republiky, Český 
inspektorát lázní a zřídel, 
Palackého nám. 4, Praha 2, 
128 01, č.j. MZDR 6585/2014-
2/OZD-ČIL-L ze dne 31. 3. 2014 

Ministerstvo zdravotnictví, OZD/2 - Český inspektorát 
lázní a zřídel (dále jen ČIL), jako dotčený orgán podle § 
37 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých 
zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních 
léčebných lázních a lázeňských místech a o změně 
některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, k návrhu Územního plánu 
Opatovice nad Labem sděluje:  
Do severozápadní části řešeného území zasahuje 
ochranné pásmo II. stupně přírodních léčivých zdrojů - 
peloidů lázeňského místa Lázně Bohdaneč, jehož 
hranice je zakreslena v koordinačním výkresu. V území 
tohoto ochranného pásma se nacházejí pouze 
stabilizované plochy, a to převážně plochy zemědělsky 

- Vzato na vědomí, stanovisko dotčeného orgánu je 
bez připomínek. 
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obhospodařované půdy a plochy smíšené krajinné 
přírodní a zemědělské. Nejsou zde navrhovány žádné 
nové zastavitelné plochy ani plochy přestavby.  
Vzhledem ke skutečnosti, že návrh územního plánu 
nenavrhuje žádné změny způsobu využití ploch, které by 
byly v rozporu s podmínkami ochrany přírodních 
léčivých zdrojů, neuplatňuje ČIL k projednávanému 
návrhu územního plánu žádné připomínky. Současně ČIL 
upozorňuje na písařskou chybu v názvu dokumentu 
stanovujícího ochranná pásma přírodních léčivých 
zdrojů lázeňského místa Lázně Bohdaneč a vymezujícího 
jejich ochranná opatření, který je uveden na str. 84 
textové části odůvodnění. Správný název  
 dokumentu je výnos MZ č.j. LZ/3-2884-1.4.1960 ze dne 
21.4.1960. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Výnos MZ, který je nesprávně uveden na str. 84 
textové části odůvodnění projektant opraví. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text je upraven dle požadavku. 

13 Ministerstvo životního 
prostředí, Vršovická 1442, 
Praha, 100 10, č.j. 
229/550/14-Hd 9554/ENV/14 
ze dne 17.2.2014 

K návrhu územního plánu obce Opatovice nad Labem 
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 Opatovice nad Labem nejsou 
evidována výhradní ložiska nerostných surovin a nebylo 
zde stanoveno chráněné ložiskové území.  
V obci jsou evidována ložiska nevyhrazených nerostů – 
štěrkopísků: ložisko Plačice – Libišany, č. 3209600 a 
ložisko Opatovice n. L. – Za hřištěm, č. 5250500. 

- Vzato na vědomí, stanovisko dotčeného orgánu je 
bez připomínek. 
 

 

14 Obvodní báňský úřad pro 
území krajů 
Královéhradeckého a 
Pardubického, Wonkova 
1142/1, Hradec Králové,  
500 02 
ze dne 3. 3. 2014 
zn.:SBS 04139/2014/OBÚ-
09/1 
 
 
 
Zn.:SBS 21297/2014/OBÚ-
09/1 ze dne 17. 7. 2014 – 
stanovisko po termínu 

Obvodní báňský úřad pro území krajů 
Královéhradeckého a Pardubického obdržel Vaše 
oznámení o společném jednání o „Návrhu Územního 
plánu Opatovice nad Labem“. 
Obvodní báňský úřad pro území krajů 
Královéhradeckého a Pardubického neeviduje v 
řešeném území žádný dobývací prostor, a proto nemá k 
probíhajícímu správnímu řízení v dané věci žádné 
zásadní připomínky za předpokladu, že bude 
respektováno naše stanovisko uplatněné k projednání 
„NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OPATOVICE NAD 
LABEM“. 
 
Dne 9. července 2014 byla na Obvodním báňském úřadě 
pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického se 
sídlem v Hradci Králové zaevidována pod čj. SBS 
21297/2014 Vaše žádost o stanovisko k návrhu 
územního plánu Opatovice nad Labem, ke kterému 

- Vzato na vědomí, stanovisko dotčeného orgánu je 
bez připomínek; stanovisko dotčeného orgánu 
uplatněné k projednání návrhu zadání je respektováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ložiska nevyhrazeného nerostu štěrkopísku č. 
3209600 Plačice- Libišany a č. 5250500 Opatovice nad 
Labem – Za hřištěm jsou uvedeny v textové části 
odůvodnění na str. 84 a také v grafické části 
odůvodnění – v koordinačním výkrese. 
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sdělujeme. 
Obvodní báňský úřad v Hradci Králové nemá připomínek 
k návrhu územního plánu Opatovice nad Labem, jelikož 
v předmětném území Opatovice nad Labem není podle 
evidence vedené zdejším úřadem stanoven dobývací 
prostor. Upozorňujeme na skutečnost, že do 
předmětného území zasahují ložiska nevyhrazeného 
nerostu štěrkopísku č. 3209600 Plačice- Libišany a č. 
5250500 Opatovice nad Labem – Za hřištěm. 

15 Česká republika- Ministerstvo 
obrany, Agentura hospodaření 
s nemovitým majetkem, 
Teplého 1899, Pardubice, 530 
02 
ze dne 27. 2. 2014 
MOCR 4703-2/2014-6440 
  

Jako dotčený orgán státní správy na základě zák. č. 
222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky, v y d 
á v á Česká republika – Ministerstvo obrany, jejímž 
jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze 
dne 17. prosince 2013 a ve smyslu § 7, odst. 2 Zákona č. 
219/2000 Sb. ředitel odboru územní správy majetku 
Pardubice, Agentury hospodaření s nemovitým 
majetkem, Ing. Slavomil Mareš, se sídlem Teplého 1899, 
530 02 Pardubice, v souladu s § 175 zák. č. 183/2006 Sb. 
(stavebního zákona), následující stanovisko: 
 
V rámci poskytnutí údajů o území dle zák. č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu byly 
podklady o technické infrastruktuře ve správě ČR-MO, 
AHNM OÚSM Pardubice, předány Magistrátu Pardubice 
formou vymezených území (§ 175 zákona) jako příloha 
pasportních listů. 
 
V řešeném území se nachází ochranné pásmo 
nadzemního komunikačního vedení zahrnuté do jevu 
82 komunikační vedení včetně ochranného pásma viz. 
pasport č. 39/2012. Za vymezené území se v tomto 
případě považuje zakreslené území – viz příloha 
pasportního listu. Vydání závazného stanoviska MO ČR 
podléhá výstavba vyjmenovaná v části - VYMEZENÁ 
ÚZEMÍ – celé správní území. 
 
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 MO ČR podléhá 
výstavba vyjmenovaná v části - VYMEZENÁ ÚZEMÍ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení 
zahrnuté do jevu 82 je v grafické části zobrazeno pod 
názvem – ochranné pásmo radiového směrového spoje 
MO ČR, v textové části odůvodnění uvedeno není (na 
str. 84 je uvedeno ochranné pásmo radioreleové trasy 
MO ČR); projektant upraví název limitu dle požadavku 
dotčeného orgánu a uvede do souladu textovou a 
grafickou část územního plánu. 
 
 
- Ochranné pásmo letištního radiolokačního 
prostředku zahrnuté do jevu 103 je v textové i grafické 
části obsaženo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název limitu je upraven na: 
ochranné pásmo nadzemního 
komunikačního vedení. 
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celé správní území. 
 
Tyto regulativy požaduji zapracovat do textové i 
grafické části návrhu územního plánu. V případě 
souběhu vymezených území výše popsaných platí pro 
vymezená území přísnější požadavek nebo jejich 
souběh. 
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. 
Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací 
je podmíněn v případech, že jsou řešeny plochy pro 
výstavbu větrných elektráren (dále VE) respektování 
podmínek, týkajících se výstavby VE. V úrovni územního 
plánování nelze posoudit, zda eventuelně plánovaná 
výstavba VE nenaruší obranyschopnost státu ČR a zájmy 
resortu MO. Tuto skutečnost lze zjistit až na základě 
podrobné výkresové dokumentace, ve které budou 
uvedeny mimo jiné typy VE, souřadnice a výšky těchto 
staveb. Před realizací staveb VE je nutno zaslat 
projektovou dokumentaci k posouzení a vyžádat si 
stanovisko MO AHNM ke stavbě. Upozorňuji na 
skutečnost, že pokud se prokáže, že stavby VE budou 
mít negativní vliv na radiolokační techniku v užívání 
resortu MO, bude stanovisko k výstavbě VE zamítavé. 
 
Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném 
území platí: 
 
Předem bude s MO AHNM Odborem územní správy 
majetku Pardubice Teplého 1899, projednána výstavba: 

VYMEZENÁ ÚZEMÍ - celé správní území 

Vymezeným územím MO ve smyslu § 175 zák. č. 183/06 
Sb., v němž lze vydat územní rozhodnutí a povolit 
stavbu jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany, je celé území: 
celé území pro tyto druhy výstavby: 
• výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty 

v území; 

• výstavba nebytových objektů (továrny, haly, skladové 

 
 
- Projektant doplní do textové části odůvodnění větu -  
„V případě souběhu vymezených území výše 
popsaných platí pro vymezená území přísnější 
požadavek nebo jejich souběh“. 
 
- Parametry příslušné kategorie komunikace a 
ochranná pásma stávajícího i plánovaného dopravního 
systému územní plán respektuje. 
 
 
- Výstavbu větrných elektráren územní plán ve volné 
krajině nepřipouští (viz. str. 43 textové části návrhu). 
Projektant doplní, zda je možná výstavba větrných 
elektráren v plochách změn; v případě, že ano, doplní 
podmínky pro jejich výstavbu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Co platí pro územní a stavební činnost v řešeném 
území dle podmínek dotčeného orgánu je uvedeno 
v textové části odůvodnění na str. 85; projektant tuto 
citaci pouze upraví dle obdrženého stanoviska. 
 
 
 

 
 
 
Text je do odůvodnění doplněn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doplněn text: Výstavba větrných 
elektráren není možná ani 
v plochách změn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text je upraven dle požadavku 
stanoviska. 
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a obchodní komplexy, rozsáhlé stavby s kovovou 
konstrukcí apod.); 

• stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS 
radiooperátorů, mobilních telefonů, větrných 
elektráren apod.); 

• stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení 
VN a VVN; 

• změny využití území; 

• nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky, 
rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce a rušení 
objektu na nich včetně silničních mostů, čerpací 
stanice PHM; 

• nové dobývací prostory včetně rozšíření původních; 

• výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a 
letištních objektů, změna jejich kapacity; 

• zřizování vodních děl (přehrady, rybníky); 

• vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nich, 
regulace vodního toku a ostatní stavby, jejichž 
výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny; 

• říční přístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol, 
manipulačních ploch nebo jejich rušení; 

• železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, 
opravy a rekonstrukce objektů na nich; 

• železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, 
elektrifikace, změna zařazení apod.; 

• stavby vyšší než 15 m nad terénem pokud není výše 
uvedeno jinak; 

• veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž 
přísluší hospodařit MO 

ČR-MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní 
výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy resortu MO. 

 
 

16 Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro 
Pardubický kraj, Pobočka 
Pardubice, Boženy Němcové 
231, Pardubice V- Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice, 
č.j. SPU 054531/2014 ze dne 
14. 2. 2014 

V zájmovém území předloženého návrhu UP se nachází 
stavby vodních děl - hlavní odvodňovací zařízeni (HOZ) 
ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit Státního 
pozemkového úřadu (SPÚ), kleté požadujeme 
respektovat a zachovat jejich funkčnost. 

Jedná se o: 
1. Pohrebačský odpad, který evidujeme pod 
ID:1010000098 v ČHP 1-03-01-019/1, kanál otevřený  
2. Libišanský odpad, který evidujeme pod ID; 
1010000086 v ČHP 1-03-01-019/1, kanál otevřený  
3. Vohřebenský odpad, který evidujeme pod 

Vyhodnocení stanoviska bylo dne 1.7.2014 s dotčeným 
orgánem dohodnuto. 
 
 
 
 
 
 
- Projektant doplní do textové části odůvodnění a také 
do grafické části (v koordinačním výkrese) název 
Pohrebačský odpad a LP Libišanského odpadu 
(označení PP bylo chybné dle tel. domluvy);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text je do odůvodnění doplněn dle 
požadavku. Název je doplněn i do 
grafické části. 
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ID:.1080000311 v ČHP 1-03-01-019/2, kanál otevřený  
4. PP Libišanského, který evidujeme pod ID; 
1010000087 v ČHP 1-03-01-09/1, kanál otevřený 

Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby 
požadujeme zachovat podél těchto HOZ nezastavěný 
manipulační pruh o šíři 6 m od břehových čar na obě 
strany. Do těchto HOZ nesmí být vypouštěny žádné 
odpadní ani dešťové vody. 

Dále upozorňujeme na výskyt podrobného odvodnění 
pozemků. Toto odvodnění je ve vlastnictví vlastníku 
příslušných pozemků - viz. situace s orientačním 
zákresem včetně HOZ. 
Příloha: Situace se zákresem HOZ a odvodnění 

- projektant textovou část odůvodnění upraví tak, aby 
bylo jednoznačné, že u těchto odvodňovacích zařízení 
bude zachován nezastavěný manipulační pruh o šíři 6 
m od břehových čar na obě strany.  
Do výrokové části na str. 35 do kapitoly d.2.1 písm. c) 
bude doplněno – respektovány budou trasy hlavních 
odvodňovacích zařízení, do kterých nebude zaústěna 
žádná další kanalizační síť pro vypouštění odpadních 
ani dešťových vod. Tato podmínka bude doplněna také 
do odůvodnění. 
- Podrobné odvodnění pozemků je zobrazeno 
v koordinačním výkrese pod názvem – investice do 
půdy (meliorace). 

 
 

V textové části odůvodnění je 
uveden text: Z hlediska umožnění 
výkonu správy a údržby bude podél 
těchto HOZ zachován nezastavěný 
manipulační pruh o šíři 6m od 
břehových čar na obě strany. 
V textové části upraveného návrhu 
ÚP je uveden text: respektovány 
budou trasy hlavních 
odvodňovacích zařízení, do kterých 
nebude zaústěna žádná další 
kanalizační síť pro vypouštění 
odpadních ani dešťových vod. 

 Krajský úřad                                                                                          Stanovisko dle § 50 odst.7 stavebního 

zákona 
Vyhodnocení stanoviska  

17 Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor rozvoje kraje, 
fondů EU, cestovního ruchu a 
sportu, oddělení územního 
plánování, č.j. KrÚ 
48756/2014 ze dne 
31. 7. 2014 

Stanovisko k návrhu Územního plánu Opatovice nad 
Labem 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů 
EU, cestovního ruchu a sportu (dále jen krajský úřad) 
obdržel dle § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) dne 7. 2. 
2014 oznámení o společném jednání o návrhu 
Územního plánu Opatovice nad Labem (dále jen územní 
plán) a dokumentaci návrhu územního plánu. V souladu 
s § 50 odst. 7 stavebního zákona obdržel krajský úřad 
dne 21. 7. 2014 stanoviska a připomínky k návrhu 
územního plánu. 

Krajský úřad na základě předložených podkladů vydává 
toto stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona. 
a) Posouzení koordinace využívání území s ohledem na 
širší územní vztahy 
Z hlediska širších vztahů uplatnily připomínky obec 
Vysoká nad Labem a město Hradec Králové. Obsahem 
připomínek je požadavek na řešení dopravních vazeb a 
zachování dopravního propojení sídel Opatovice nad 
Labem, Vysoké nad Labem a Moravského předměstí 
Hradce Králové. 
b) Posouzení z hlediska souladu s politikou územního 
rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 
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krajem 
Územní plán je v souladu s Politikou územního rozvoje 
České republiky 2008 (PÚR ČR), schválenou usnesením 
vlády ČR č. 929 dne 20. 7. 2009, respektuje republikové 
priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území, které jsou stanovené v kapitole 2 PÚR ČR 
a podmínky a úkoly pro územní plánování stanovené ve 
čl. 38, 39 a 43 PÚR ČR pro rozvojovou oblast 
republikového významu OB4. Návrh územního plán 
vymezuje a zpřesňuje koridor kapacitní silnice 
republikového významu R35a a koridor konvenční 
železniční dopravy ŽD2. 
Územní plán v souladu se Zásadami územního rozvoje 
Pardubického kraje (ZÚR Pk): 
- respektuje priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kap. 
1 ZÚR Pk, 
- respektuje zásady pro usměrňování územního rozvoje 
a úkoly pro územní plánování, které jsou stanovené pro 
rozvojovou oblast republikového významu OB4 v čl. 12 a 
v čl. 13 ZÚR Pk, 
- respektuje zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj 
v územích s přírodními, kulturními a civilizačními 
hodnotami, které jsou stanovené v kap. 5 ZÚR Pk, 

- respektuje zásady pro plánování změn v území, které 
jsou stanovené z hlediska péče o krajinu v kap. 6 ZÚR Pk 
pro krajinu zemědělskou a lesozemědělskou, 
- vymezuje a zpřesňuje koridor nadmístního významu 
pro umístění veřejně prospěšné stavby D01 - rychlostní 
silnice R35 se všemi jejími objekty a souvisejícími 
stavbami, 
- vymezuje a zpřesňuje koridor nadmístního významu 
pro umístění veřejně prospěšné stavby D102 - 
zdvojkolejnění železniční trati č. 031 Pardubice – Hradec 
Králové,  
- vymezuje a zpřesňuje koridor nadmístního významu 
pro umístění veřejně prospěšné stavby D03 - silnice I/37 
Pardubice - hranice Královéhradeckého kraje, stavba je 
již realizována, doporučujeme návrhový koridor již 
nevymezovat, 
- vymezuje skladebné prvky územního systému 
ekologické stability (NRBK 73, RBK 9910, RBC 971, RBC 
969) při respektování čl. 110 až čl. 113 ZÚR Pk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Projektant veřejně prospěšnou stavbu D03 - úsek 
realizované a zkolaudované stavby silnice I/37 
Pardubice - hranice Královéhradeckého kraje v ÚP 
Opatovice nad Labem vymezí jako stávající 
stabilizovanou plochu dopravní infrastruktury silniční.  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zrealizované a zkolaudované úseky 
přeložky silnice I/37 jsou vyznačeny 
jako stabilizované plochy dopravní 
infrastruktury silniční – silniční síť. 
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V územním plánu je nutné v souladu se ZÚR Pk vymezit 
koridor pro umístění stavby P04 – VTL plynovod a řešení 
koordinovat s pořizovaným ÚP Čeperka, kde je vymezen 
koridor pro umístnění veřejně prospěšné stavby WT01 
VTL do redukční stanice EOP. 
c) Posouzení z hlediska záležitostí nadmístního 
významu dle § 43 odst. 1 stavebního zákona 

Územní plán neobsahuje záležitosti nadmístního 
významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 
rozvoje. 

Krajský úřad shledal na základě posouzení dle § 50 
odst. 7 stavebního zákona tyto nedostatky: 
- Krajský úřad na základě předložených podkladů 
konstatuje, že nebyly zcela naplněny požadavky na 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší 
vztahy. Dle uplatněných připomínek obce Vysoká nad 
Labem a města Hradec Králové nezohledňuje a neřeší 
předložený návrh územního plánu dopravní vazby a 
přerušuje historické propojení sídel Opatovice nad 
Labem, Vysoké nad Labem a Moravského předměstí 
Hradce Králové. Z kapitoly c) vyhodnocení koordinace 
využívání území z hlediska širších vztahů nevyplývá 
prokázání a odůvodnění zajištění koordinace systémů 
dopravní infrastruktury z hlediska širších vztahů. Pro 
potvrzení zajištění koordinace využití území s ohledem 
na širší vztahy je nutné uplatněné připomínky obce 
Vysoká nad Labem a připomínky města Hradec Králové 
prověřit. Doporučujeme svolat případně jednání za 
účasti zástupců dotčených obcí, Ředitelství silnic a 
dálnic, příslušných odborů dopravy, firmy SUDOP, 
projektanta územního plánu a pořizovatele, s cílem 
prověření zajištění dopravní dostupnosti a napojitelnosti 
sídel na silniční síť a prověření případné potřebnosti 
vymezení dopravních ploch na území obce Opatovice 
nad Labem, které by umožnily problematiku řešit. 
- V územním plánu je nutné v souladu se ZÚR Pk vymezit 
koridor pro umístění stavby P04 – VTL plynovod a řešení 
koordinovat s pořizovaným Územním plánem Čeperka, 
kde je vymezen koridor pro umístnění veřejně 
prospěšné stavby WT01 VTL do redukční stanice EOP. 
Dle § 50 odst. 8 stavebního zákona lze zahájit řízení o 
územním plánu až na základě potvrzení krajského 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pořizovatel na základě uplatněných připomínek obce 
Vysoká nad Labem a města Hradec Králové ohledně 
zajištění koordinace systémů dopravní infrastruktury 
z hlediska širších vztahů a na základě doporučení 
krajského úřadu svolal dvě pracovní jednání 
(2. 9. 2014 a 25. 9. 2014) za účasti zástupců dotčených 
obcí, dotčených orgánů v oblasti dopravy, firmy 
TRANSCONSULT, krajského úřadu, Ředitelství silnic a 
dálnic, projektanta územního plánu a pořizovatele.  Na 
základě výsledků těchto pracovních jednání 
(především jednání dne 25.9.2014) bude do návrhu 
územního plánu zakreslena překryvná plocha územní 
rezervy pro budoucí silnici III.třídy propojující původní 
silnici I/37 se stávající místní komunikaci u SIKA. 
Propojení bude řešeno z původní trasy silnice I/37 
jihovýchodním směrem v místě inundačního mostu 
pod novou čtyřpruhovou silnicí I/37. V souvislosti 
s úpravou řešení dopravní infrastruktury projektant 
doplní prokázání a odůvodnění zajištění koordinace 
systémů dopravní infrastruktury z hlediska širších 
vztahů především do kapitoly c) Vyhodnocení 
koordinace využívání území z hlediska širších vztahů. 

- Projektant v územním plánu vymezí koridor pro 
umístění stavby P04 – VTL plynovod a řešení bude 
koordinovat s Územním plánem Čeperka, kde je 
vymezen koridor pro umístnění veřejně prospěšné 
stavby WT01 VTL do redukční stanice EOP. 
- Po úpravě územního plánu na základě výše 
uvedeného pořizovatel zažádá dle § 50 odst. 8 
stavebního zákona o potvrzení krajského úřadu, na 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vymezena je plocha územní 
rezervy pro možnost prověření 
podmínek pro realizaci nového 
silničního propojení původní stopy 
silnice I/37 v trase pod inundačním 
mostem pod přeložkou silnice I/37 
do oblasti obchodního zařízení 
SIKO s napojením do sjezdu z MÚK 
Opatovice nad Labem. V souvislosti 
s touto úpravou byly vypuštěny 
plochy změny pro komerční 
občanské vybavení (Z26a a Z27a) a 
jsou v upraveném návrhu ÚP 
vyznačeny jako plochy územních 
rezerv. Vypuštěna je plocha změny 
v krajině K7. 

Doplněno bylo prokázání 
koordinace využití území z hlediska 
širších vztahů v území. 
 
 
 
Koridor pro umístění stavby  P04 
(dle ZÚR Pk) – VTL plynovod dle 
ZÚR Pk vyznačen není. V ÚP 
sousedního sídla Čeperka jako VPS 
vyznačen také není. Územní plán 
Opatovice nad Labem vyznačuje 
jako informativní jev možnosti 
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úřadu o odstranění výše uvedených nedostatků. 

 

základě kterého lze zahájit řízení o územním plánu.  
 

připojení areálu jednak ve směru 
od západu ze stávajícího VTL 
plynovodu (ve 2 trasách, severní je 
v souladu s ÚP Čeperka, tzn. 
v souladu se ZÚR Pk), jednak od 
jihu od Hrobic. Protože ale trasy 
těchto možných variant přípojek 
areálu leží mimo řešené území, 
nejsou v územním plánu vyznačeny 
jako veřejně prospěšné stavby. 
Dle konzultace se zástupcem EOP 
není žádoucí v územním plánu 
stabilizovat konkrétní řešení pro 
možnost napojení tohoto areálu na 
plyn. Toto se bude v budoucnu 
odvíjet od toho, s jakým 
dodavatelem plynu dojde k dohodě 
a bude uzavřena smlouva o 
dodávkách plynu (záleží na 
konkrétních podmínkách, které se 
budou mj. odvíjet i od potřebného 
množství plynu). 

 Krajský úřad                                                          Stanovisko dle § 50 odst. 8 stavebního 

zákona 
Vyhodnocení stanoviska  

18 Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor rozvoje kraje, 
fondů EU, cestovního ruchu a 
sportu, oddělení územního 
plánování, č.j. KrÚ 75284/2014 
ze dne 4. 12. 2014 

Potvrzení o odstranění nedostatků Územního plánu 
Opatovice nad Labem 
 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů 
EU, cestovního ruchu a sportu (dále jen krajský úřad) 
obdržel dne 28. 11. 2014 žádost o potvrzení o 
odstranění nedostatků k návrhu Územního plánu 
Opatovice nad Labem (dále jen územní plán) ve smyslu § 
50 odst. 8 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
Krajský úřad vydal dne 31. 7. 2014 pod č. j. KrÚ 
48756/2014 stanovisko k návrhu územního plánu, ve 
kterém shledal na základě posouzení dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona nedostatky. 
Předložený upravený návrh územního plánu krajský 
úřad posoudil a ve smyslu § 50 odst. 8 stavebního 
zákona potvrzuje odstranění nedostatků. 
• Návrh územního plánu vymezuje územní 

Pořizovatel předal dne 3. září 2014 projektantovi 
veškeré výsledky vyhodnocení společného jednání se 
žádostí o úpravu územního plánu.  
Upravený návrh územního plánu pro veřejné 
projednání byl projektantem odevzdán dne 24. 
listopadu 2014. Zahájení řízení o návrhu územního 
plánu bylo možné až po potvrzení Krajského úřadu 
Pardubického kraje, oddělení územního plánování o 
odstranění nedostatků územního plánu dle § 50 odst. 8 
stavebního zákona. O potvrzení odstranění nedostatků 
bylo pořizovatelem zažádáno dne 28.11.2014. 
 
Krajský úřad neshledal závady, které by z hlediska § 50 
odst. 7 stavebního zákona bránily zahájení řízení o 
Územním plánu Opatovice nad Labem. 
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rezervu R5 pro funkci DS1 - dopravní infrastruktura 
silniční - silniční síť. Územní rezerva umožní prověření 
dopravního napojení dle uplatněných připomínek obce 
Vysoká nad Labem a města Hradec Králové. Jedná se o 
nové silniční propojení původní trasy silnice I/37 v trase 
pod inundačním mostem pod přeložkou silnice I/37, 
kolem obchodního zařízení SIKO s napojením na stávající 
sjezd z mimoúrovňové křižovatky Opatovice nad Labem. 
• V návrhu územního plánu byl vyznačen v 
hlavním výkrese technické infrastruktury VTL plynovod 
pro připojení elektrárny Opatovice nad Labem (P04). V 
návrhu územního plánu je vyznačena možnost napojení 
v severní části areálu elektrárny v souladu s řešením 
navrženým v Územním plánu Čeperka. 
Na základě posouzení návrhu územního plánu lze 
konstatovat, že byly naplněny požadavky na zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší územní 
vztahy a byl zajištěn soulad návrhu územního plánu s 
politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem. Stanovisko doplňujeme z 
hlediska potvrzení souladu návrhu územního plánu s 
nadřazenou územně plánovací dokumentací. Dne 17. 9. 
2014 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo Zásady 
územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) - 
aktualizace č. 1, které nabyly účinnosti 7. 10. 2014. ZÚR 
Pk - aktualizace č. 1 nevymezují na území obce 
Opatovice nad Labem nové záměry a v rámci aktualizace 
jsou v řešeném území vypouštěny záměry D03 přeložka 
silnice I/37 a K01 kanalizace pro napojení na centrální 
ČOV. 
Krajský úřad neshledal závady, které by z hlediska § 50 
odst. 7 stavebního zákona bránily zahájení řízení o 
Územním plánu Opatovice nad Labem. 

Zpracovala dne Ing. arch. Mariana Zmítková, jako pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Opatovice nad Labem Ing. Pavlem Kohoutem – starostou 
obce. 
 
PZN. Sloupec „Splnění vyhodnocení v upraveném návrhu ÚP“ doplnil projektant. 
 
 
 
 



ÚZEMNÍ PLÁN OPATOVICE NAD LABEM                                   etapa: ÚP PRO VYDÁNÍ                                                 příloha: I.A  -  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ  

145 
příloha:  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP                                                                                                                                                 

VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ  ÚP  OPATOVICE NAD LABEM – DO  
 
P. 

č. 

Dotčený orgán                                                                                          Stanoviska Vyhodnocení stanovisek 

1. ČR – Státní energetická 
inspekce, územní inspektorát 
pro Královéhradecký a 
Pardubický kraj, Wonkova 
1143, Hradec Králové, 500 02 
ze dne: 6. 1. 2015 
zn. 4/15/52.104/Št 

Souhlasíme s předloženým návrhem a neuplatňujeme žádné námitky proti 
jeho schválení. 

Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Královéhradecký a 
Pardubický kraj v Hradci Králové jako dotčený orgán státní správy příslušný 
podle § 94 odst. 3 zákona číslo 458/200 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 15. 1. 2015.  

- Dotčený orgán nemá k předloženému návrhu námitky. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, Teplého 
1526, Pardubice, 530 02 
ze dne: 15. 1. 2015 
Č.j.: HSPA-9-20/2015-Sh 
 
 
 
 
 
 
 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán dle 
ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o PO"), a dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou 
dne 6. 12. 2014 a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 
zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

souhlasné závazné stanovisko 
Poučení 
Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. 

- Dotčený orgán s předloženým návrhem souhlasí. 
  
 
 
 
 
 

3. Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

4. Státní veterinární správa  Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  
5. Krajský úřad Pardubického 

kraje, odbor dopravy a 
silničního hospodářství  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

6. Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, 
Komenského náměstí 125, 
Pardubice, 532 11 
ze dne 07. 01. 2015 
Č.j.: KrÚ 77108/2014/OŽPZ/Se 

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) 

- Dotčený orgán neuplatňuje k předloženému návrhu žádné další 
požadavky. 
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Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany přírody, z hlediska zájmů 
jemu svěřených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění, nemá námitek. 

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

Souhlas dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, v platném znění, byl vydán dne 07. 02. 2014, pod č. j.: KrU 
9649/2014/OZPZ/Se. 

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 upravenému návrhu územního plánu Opatovice nad Labem připomínky. 

- Dotčený orgán nemá k předloženému návrhu žádné námitky. 
 
 
 
 
- Se záborem ZPF byl vydán souhlas. 
 
 
 
 
 
- Dotčený orgán nemá k předloženému návrhu žádné připomínky. 
 
 

7. Magistrát města Pardubic, 
odbor dopravy  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  
 

8. Magistrát města Pardubic, 
odbor správních agend, nám. 
Republiky 125, Pardubice, 530 
21 
ze dne 05. 01. 2015 
Č.j.: MmP 73841/2014 
 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče, 
jako příslušný orgán státní památkové péče, k oznámení Magistrátu města 
Pardubic, OHA-ÚÚP, čj. MmP 71533/2014 ze dne 5. 12. 2014, o zahájení 
řízení o územním plánu Opatovice nad Labem, sděluje toto  

stanovisko: 

Orgán státní památkové péče vydal k návrhu zadání územního plánu pro 
katastrální území Opatovice nad Labem a Pohřebačka stanovisko pod 
čj.MmP 27570/2012 ze dne 22. 5. 2012, ve kterém specifikoval oblasti 
dotýkající se jím chráněných zájmů. Hlavní důraz byl kladen na ochranu 
klášteřiště bývalého středověkého kláštera, které je významnou 
archeologickou lokalitou. Následně vydal stanovisko čj. MmP 8539/2014 ze 
dne 26. 3. 2014 ke společnému jednání, kterým rozporoval zařazení celé 
plochy klášteřiště do plochy přestavby P8 a formulace oblasti ochrany 
archeologických památek. Na základě konzultace s pořizovatelem ÚP došlo 
k dohodě o možné revitalizaci a rozvoji areálu Morávkova mlýna na 
klášteřišti. Vyhodnocení stanovisek a úprava textu územní dokumentace je 
v souladu se závěry konzultace. Další požadavek na uvedení textu (o 
stanovení povinností stavebníkům v případech stavební činnosti na území 
s archeologickými nálezy) do souladu se zákonem byl proveden. Další 
požadavky nemáme a souhlasíme se schválením územního plánu v podobě 
upraveného návrhu z 11/2014.     

-  Dotčený orgán s předloženým návrhem souhlasí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

9. Magistrát města Pardubic, 
odbor životního prostředí, 
Štrossova 44, Pardubice,  
530 21 
ze dne 06. 01. 2015 
Č.j.: OŽP/74998/2014/Ves 

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

Oddělení ochrany přírody: 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném 

- Dotčený orgán nemá k předloženému návrhu žádné připomínky. 
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znění nemáme námitek k předloženému návrhu ÚP Opatovice nad Labem.  
Ing. Petr Veselovský 
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme námitky.  
Ing. František Meduna 
Z hlediska zák. č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF v platném znění je 
kompetentní dle § 17 a) písm. a) zákona krajský úřad.  
Vacíková Eva 

Oddělení vodního hospodářství: 

Bez připomínek. 
Otto Sigmund 

- Dotčený orgán nemá k předloženému návrhu žádné připomínky. 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Dotčený orgán nemá k předloženému návrhu žádné připomínky. 

10 Ministerstvo dopravy ČR  Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

11 Ministerstvo průmyslu a 
obchodu  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

12 Ministerstvo zdravotnictví 
České republiky  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

13 Ministerstvo životního 
prostředí    

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

14 Obvodní báňský úřad pro 
území krajů 
Královéhradeckého a 
Pardubického, Wonkova 
1142/1, Hradec Králové,  
500 02 
ze dne 9. 12. 2014 
zn.:SBS 36975/2014/OBÚ-
09/1 
 
 
 
 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického 
obdržel Vaše oznámení o veřejném projednání „NÁVRHU ÚZEMNÍHO 
PLÁNU OPATOVICE NAD LABEM". 

Tímto omlouváme neúčast zástupce zdejšího úřadu na Vámi stanoveném 
veřejném jednání, které se bude konat dne 15. 1. 2015. 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického 
neeviduje v řešeném území žádný dobývací prostor a proto nemá k 
probíhajícímu správnímu řízení v dané věci žádné zásadní připomínky za 
předpokladu, že bude respektováno naše stanovisko uplatněné k 
projednání „NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OPATOVICE NAD LABEM". 

Pokud se jedná o případný výskyt nerostného bohatství v řešeném území a 
o jeho ochranu, získáte potřebné informace na MŽP v Hradci Králové, které 
vede evidenci chráněných ložiskových území. 

Dále Vás informujeme o tom, že Obvodní báňský úřad pro území krajů 
Královéhradeckého a Pardubického povolil organizaci AGRODRUŽSTVO 
KLAS, se sídlem: Křičeň čp. 102, Identifikační číslo: 60916320 činnost 
prováděnou hornickým způsobem, která spočívá v likvidaci lomu (pískovny) 
Opatovice nad Labem v katastrálním území Opatovice nad Labem 
(rozhodnutí zdejšího úřadu ze dne 10. 11. 2014 č. j.: SBS 25925/2014/OBÚ-
09/2). 

- Dotčený orgán nemá k předloženému návrhu žádné připomínky. 
 

15 Česká republika- Ministerstvo 
obrany, Agentura hospodaření 
s nemovitým majetkem  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

16 Státní pozemkový úřad  Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  
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VYHODNOCENÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ ÚP OPATOVICE NAD LABEM – DO, KRAJSKÝ ÚŘAD  
 
P. 

č. 

Dotčený orgán                                                                                          Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

1. ČR – Státní energetická 
inspekce, územní inspektorát 
pro Královéhradecký a 
Pardubický kraj 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  
 
 

2. Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, Teplého 
1526, Pardubice, 530 02 
ze dne: 18. 10. 2016 
Č.j.: HSPA-15-613/2016-Sh  
 
 
 
 
 
 
 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 
26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO"), a dle 
ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše 
uvedenou dokumentaci předloženou dne 20. 8. 2016 a k této vydává v souladu s 
ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

souhlasné závazné stanovisko 

Odůvodnění 

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje 
obsahové náležitosti uvedené ve vyhlášce 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. ve vztahu k přístupovým komunikacím a 
zdrojům požární vody jakožto veřejně prospěšným stavbám definovaným podle 
ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předložená 
dokumentace dále splňuje požadavky § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a 
provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Poučení 

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.  

mjr. Ing. Kateřina Shejbalová 
vrchní komisař  
vedoucí pracoviště prevence,  
ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

Stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné. 
 

3. Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje, č.j. KHSPA 
14695/2016/HOK-Pce ze dne 
05.09.2016 
 

Na základě podání oznámení Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního 
architekta, Štrossova 44, 530 21 Pardubice, doručeného dne 22.8.2016, posoudila 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, (dále jen 
„KHS"), jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 odst. 1 zák. č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění a § 4 odst.2 písm.b) zák. č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon") 
předložený „návrh územního plánu Opatovice nad Labem" k opakovanému 
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veřejnému projednání. 

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu územního plánu k opakovanému 
veřejnému projednání s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví 
vydává KHS v souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona toto stanovisko: 

S „návrhem územního plánu Opatovice nad Labem" k opakovanému veřejnému 
projednání 

s o u h l a s í . 
V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 5 
stavebního zákona, váže KHS souhlas na splnění stanovené podmínky: 
 

Pokud budou do lokality Z17 umisťovány stavby a zařízení, které by mohly 
vyžadovat ochranu před hlukem z provozu stávající železniční vlečky, bude KHS 
požadovat, aby byly tyto stavby vedeny jako podmíněně přípustné. V další fázi 
řízení (územní apod.) bude KHS požadovat doložit nepřekročení hygienických 
limitů hluku z provozu stávající železniční vlečky. 
Odůvodnění 

Dne 22.8.2016 bylo na KHS doručeno oznámení Magistrátu města Pardubic, 
Odboru hlavního architekta, Štrossova 44, 530 21 Pardubice (sp.zn. 
OHA/9806/2008/Zm) ve věci „zahájení opakovaného řízení o územním plánu 
Opatovice nad Labem". 

KHS se k návrhu územního plánu Opatovice nad Labem vyjádřila stanoviskem pod 
č.j. KHSPA 1692/2014/HOK-Pce ze dne 24.3.2014, s podmínkami: 

1. Pokud by byly do navržené lokality Z6b umisťovány stavby a zařízení, které 
by mohly vyžadovat ochranu před hlukem ze stávající železnice a silnice II/324, 
KHS bude požadovat, aby byly tyto stavby a zařízení vedeny jako podmíněně 
přípustné z hlediska ochrany před hlukem ze stávající železnice a silnice II/324. 

2. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z6c vedena jako 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči stávající silniční 
komunikaci II/324 a železnici. V další fázi (územní řízení, regulační plán apod.) 
KHS požaduje doložit nepřekročení hygienických limitů hluku ze stávající 
komunikace II/324 a železnice. 

3. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z9 vedena jako 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči stávající železnici 
(Pardubice - Hradec Králové). 

4. Pokud by byly do navržené lokality Z10 umisťovány stavby a zařízení, které 
by mohly vyžadovat ochranu před hlukem z provozu na silnici II/324, KHS bude 
požadovat, aby byly tyto stavby a zařízení vedeny jako podmíněně přípustné z 
hlediska ochrany před hlukem z provozu na silnici II/324. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tato podmínka je již v územním plánu pro plochu Z17 uvedena 
na str. 17. Projektant doplní, že ochrana před hlukem má být z 
provozu stávající železniční vlečky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doplněny budou podmínky splnění hlukových limitů i pro 
lokalitu Z6b. 
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5. KHS požaduje, aby funkce bydlení v jihozápadní části lokality Z13a byla 
vedena jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči 
provozu na stávající silniční komunikaci II/324. 

6. KHS požaduje, aby bylo funkční využití BI v lokalitě Z24 vedeno jako 
podmíněně přípustné z hlediska ochrany před hlukem vůči silniční komunikaci 
II/324 a MÚK Opatovice nad Labem, tj. vůči provozu na silnici   I/37 a 
rychlostní komunikaci   R35. V další fázi řízení (územní řízení, apod.) KHS 
požaduje doložit nepřekročení hygienických limitů hluku z provozu na silniční 
komunikaci II/324 a MÚK Opatovice nad Labem (I/37, R35). 

7.  KHS požaduje, aby bylo funkční využití BI v lokalitě Z25 vedeno jako 
podmíněně přípustné z hlediska ochrany před hlukem vůči silniční komunikaci 
II/324 a MÚK Opatovice nad Labem, tj. vůči provozu na silnici   I/37 a  
rychlostní  komunikaci   R35. V další fázi řízení (územní řízení, apod.) KHS 
požaduje doložit nepřekročení hygienických limitů hluku z provozu na silniční 
komunikaci II/324 a MÚK Opatovice nad Labem (I/37, R35). 

8. Pokud budou do lokalit Z26a a Z27 umisťovány stavby a zařízení vyžadující 
ochranu před hlukem z provozu na silniční komunikaci I/37, KHS bude 
požadovat, aby tyto stavby a zařízení byly vedeny jako podmíněně přípustné z 
hlediska ochrany před hlukem vůči provozu na stávající silnici I/37. V další fázi 
řízení (územní řízení, apod.) bude KHS požadovat doložit nepřekročení 
hygienických limitů hluku z provozu na silniční komunikaci I/37. 

9. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v přestavbové lokalitě P7 vedena 
jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči provozu na 
silnici II/324. V další fázi (územní řízení, apod.) KHS požaduje doložit 
nepřekročení hygienických limitů hluku z provozu na silnici II/324. 

10. Pokud budou do přestavbové lokality P14 umístěny stavby a zařízení, které 
by mohly vyžadovat ochranu před hlukem z provozu na silnici I/37, KHS bude 
požadovat, aby tyto stavby a zařízení byly vedeny jako podmíněně přípustné z 
hlediska ochrany před hlukem vůči provozu na silnici I/37. 

Dále se KHS vyjádřila k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Opatovice nad Labem 
stanoviskem pod č.j. KHSPA 5826/2016/HOK-Pce ze dne 25.4.2016, s podmínkami: 

1. Pokud by byly do lokality (p.p.č. 526) umisťovány stavby a zařízení, které by 
mohly vyžadovat ochranu před hlukem z provozu na rychlostní komunikaci 
R35 a silniční komunikaci č. II/324, KHS bude požadovat, aby byly tyto stavby 
a zařízení vedeny jako podmíněně přípustné z hlediska ochrany před hlukem z 
provozu na rychlostní komunikaci R35 a silniční komunikaci č. II/324. 

2. Vzhledem k tomu, že se p.p.č. 2039 nachází v těsném kontaktu se stávající 
železniční tratí, která plní funkci vlečky vedoucí do areálu Elektrárny 
Opatovice, KHS požaduje, aby byla funkce bydlení na p.p.č. 2039 vedena jako 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do podmínek plochy Z40 uvést do podmínky splnění hlukových 
limitů do závorky (rychlostní komunikace R35 a silniční 
komunikace č. II/324). 
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podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem ze stávající železniční 
trati, která plní funkci vlečky do areálu Elektrárny Opatovice. V další fázi řízení 
bude KHS požadovat doložit nepřekročení hygienických limitů ze stávající 
železniční trati - vlečky. 

3. Pokud by byly do lokality P7 umisťovány stavby a zařízení, které by vyžadovaly 
ochranu před hlukem z provozu na silniční komunikaci č. II/324, KHS bude 
požadovat, aby byly tyto stavby a zařízení vedeny jako podmíněně přípustné z 
hlediska ochrany před hlukem z provozu na silniční komunikaci č. II/324. 

4. Pokud by byly do těchto ploch (st.p.č. 89/1, 661, 113 a p.p.č. 186/1, 192, 
189/2 a 190) umisťovány stavby a zařízení, které by vyžadovaly ochranu před 
hlukem z provozu na silniční komunikaci č. II/324, KHS bude požadovat, aby 
byly tyto stavby a zařízení vedeny jako podmíněně přípustné z hlediska 
ochrany před hlukem z provozu na silniční komunikaci č. II/324. 

5. Ačkoliv se jedná o stabilizovanou plochu, KHS požaduje, aby byla funkce 
bydlení na p.p.č. 35/9 v k.ú. Pohřebačka vedena jako podmíněně přípustná z 
hlediska ochrany před hlukem z provozu na stávajících silničních komunikacích 
č. II/324 a III/03324 a stávající železniční trati Pardubice - Hradec Králové. V 
další fázi řízení bude KHS požadovat doložit nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z provozu na silničních komunikacích č. II/324, č. 
III/03324 a stávající železniční trati Pardubice - Hradec Králové. 

Výše uvedené podmínky KHS uvedené ve stanovisku pod č.j. KHSPA 
1692/2014/HOK-Pce (kromě podmínky č. 8 a č. 9, které byly zrušeny) zůstávají 
nadále v platnosti. 

Zastavitelné plochy s označením Z1 (Z1a,b,c - BI, Z1d - PV1), Z3 - OH, Z4 (Z4a - DS1, 
Z4b - ZO), Z5 - RH, Z7 - VD, Z8 - BI, Z11 - ZP, Z12 - OS, Z14 (Z14a1,a2 - BI, Z14b,c - ZV 
a Z14d - PV1), Z16 - OV, Z18 (Z18a,b - BI, Z18c - PV1), Z19 - OM, Z22 - TI, Z23 - OM, 
Z25 - BI, Z28 - VL, Z29 - VL, Z30 - VL, Z31 - VL, Z32 - VT, Z33 - VT, Z34 - DS2, Z37 - TI, 
Z38 (Z38a - DZ, Z38b,c,d - DS2), Z39 - DX a plochy přestavby P1 (P1a - SC, P1d,i - BH, 
P1e - SM, P1b - DS3, P1g,h,j - PV1 a PV2, P1c,f - ZO), P2 - SM, P3 - SM, P4 - PV1, P5 - 
PV1, P6 - PV2, P8 - SM, P9 - PV1, P12 - OM, P16 - VL , P17 - VL a P18 - PV2 zůstávají 
ve stejném znění. 

Změna: 

• Zastavitelná plocha Z2 byla rozšířena o plochu s označením Z2d a funkcí ZS - 
zeleň -soukromá a vyhrazená. 

• V podmínce k zastavitelné ploše s označením Z6 (Z6a - BI, Z6b - OM, Z6c - OM, 
Z6c - SM a Z6d - ZP), která je uvedena zpracovatelem v návrhu územního plánu 
Opatovice nad Labem, je uvedeno jiné označení části plochy Z6 (Z6a - BI 
namísto Z6b - OM), pro kterou byla podmínka stanovena. KHS souhlasí s 
úpravou podmínky. 
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• K zastavitelným plochám s označením Z9 - BI, Z10 - OM, Z13 (Z13a - BI a Z13b - 
PV1), Z17 (Z17a - RZ, Z17b - DS2, Z17c - BI, Z17d - ZS) a Z24 - BI byly 
zapracovány podmínky KHS. 

• U zastavitelné plochy s označením Z15 (Z15a,c - BI a Z15d - PV1) byla vypuštěna 
část plochy s označením Z15b - BI. 

• Původní zastavitelná plocha s označením Z17 a původním funkčním vymezením 
RZ (zahrádkové osady) byla rozdělena na menší plochy s označením Z17a - RZ, 
Z17b - DS2, Z17c - BI a Z17d - ZS. V blízkosti navržené zastavitelné plochy se 
nachází stávající železniční trať, která plní funkci vlečky vedoucí do areálu 
Elektrárny Opatovice. Pokud budou do lokality Z17 umisťovány stavby a 
zařízení, které by mohly vyžadovat ochranu před hlukem z provozu stávající 
železniční vlečky, bude KHS požadovat, aby byly tyto stavby vedeny jako 
podmíněně přípustné. V další fázi řízení (územní apod.) bude KHS požadovat 
doložit nepřekročení hygienických limitů hluku z provozu stávající železniční 
vlečky. 

• Původní funkční vymezení zastavitelné plochy s označením Z20 bylo změněno z 
SM (plochy smíšené - příměstské) na ZS (zeleň - soukromá a vyhrazená). 

• Původní funkční vymezení zastavitelné plochy s označením Z26 bylo změněno z 
OK (občanské vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá) a TI2 (technická 
infrastruktura - inženýrské sítě) na DS2 (dopravní infrastruktura silniční místní) 
a DS3 (dopravní infrastruktura silniční - doprava v klidu). Z tohoto důvodu byla 
zrušena podmínka č. 8. 

• Původní funkční vymezení plochy přestavby s označením P7 bylo změněno z SM 
(plochy smíšené obytné - příměstské) na OM (občanské vybavení - komerční 
zařízení malá a střední). Z tohoto důvodu byla zrušena podmínka č. 9. 

• Původní funkční vymezení plochy přestavby s označením P14 bylo změněno z 
OK (občanské vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá) na ZO (zeleň - 
ochranná a izolační). 

• Původní funkční vymezení plochy přestavby s označením P15 bylo změněno z 
VD (výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba) na TO (plochy pro stavby a 
zařízení pro nakládání s odpady). 

• Byly zrušeny zastavitelné plochy s označením Z21 - RZ, Z27 - OK, DS2, Z35 - DS1, 
DX, W, Z36 - DS1 a plochy přestavby P10 a P11 - PV1 a P13 - PV1. Z tohoto 
důvodu byla zrušena podmínka č. 8. 

• Zastavitelná plocha Z39 - DX nese označení dálnice D35. 

Nová zastavitelná plocha: 

Z40 - navržená zastavitelná plocha je situována na jižním okraji území sídla 
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Opatovice nad Labem, jedná se o lokalitu s navrženým funkčním vymezením OM - 
občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední. V regulativu pro funkci OM je 
uvedeno: „Občanské vybavení a služby převážně komerčního charakteru, přípustné 
využití hlavní: stavby a zařízení pro veřejné stravování a ubytování." 

Ing. Bronislava Pozděnová 
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální 

4. Státní veterinární správa  Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

6. Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, 
Komenského náměstí 125, 
Pardubice, 532 11 
ze dne 20. 09. 2016 
Č.j.: KrU 60244/2016/OZPZ/TI 
 
 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas) 
Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a 
o změně některých dalších zákonů v platném znění a souvisejících předpisů 
neuplatňuje orgán ochrany ovzduší Krajského úřadu Pardubického kraje žádné další 
požadavky nad rámec vyplývající ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a 
územně analytických podkladů. 

Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. M. Pešata) 
Z hlediska zvláště chráněných území (přírodních památek a přírodních rezervací), 
lokalit soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti a evropsky významné lokality), zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů i regionálního územního systému ekologické 
stability, které jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění, v kompetenci Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany 
přírody a krajiny, nemá orgán ochrany přírody zásadní námitky. 

Orgán ochrany přírody upozorňuje zpracovatele upraveného návrhu rozhodnutí o 
námitkách a připomínkách, že umístění alternativního návrhu možného vedení 
trasy cyklistické stezky CS2 může významně zasáhnout do lokálního biocentra LBC 
54, jedná se o lokální biocentrum navazující na nadregionální biokoridor. Na 
území lokálního biocentra se vyskytují významné biotopy (např. smíšené lužní 
lesy s dubem letním), takováto podmáčená stanoviště bývají taktéž významným 
místem výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin (což dokládají i údaje 
z nálezové databáze agentury ochrany přírody a krajiny ČR, kde je zaznamenán 
výskyt např. lesáka rumělkového, páchníka hnědého, skokana ostronosého 
apod.). Orgán ochrany přírody upozorňuje, že před případnou realizací záměru 
bude pravděpodobně nutné zajistit biologický průzkum lokality a na základě jeho 
výsledků případně žádat o povolení výjimky ze základní ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin. Na vydání povolení není právní nárok. Z 
pohledu ochrany přírody je dle názoru orgánu ochrany přírody možné považovat 
tuto variantu za nevhodnou. 

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. 

Orgán ochrany ovzduší 
Dotčený orgán neuplatňuje žádné další požadavky nad rámec 
vyplývající ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a 
územně analytických podkladů. 
 
 
Orgán ochrany přírody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informace, že umístění alternativního návrhu možného vedení 
trasy cyklistické stezky CS2 může významně zasáhnout do 
lokálního biocentra LBC 54 se nachází v textové části výroku na 
str. 33 (kapitolad.1.4) a doplnění je v odůvodnění na str. 233 
(kapitola i.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
Stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné. 
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334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon"), posoudil 
předloženou žádost a dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává 

SOUHLAS 
k uvedené věci "ÚP Opatovice nad Labem, nové podklady, návrh", s 
vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 
vyhlášky č. 13/1994 Sb. Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 
74,1900 ha, z toho: 
S Lokality: Z01a, Z01b, Z01c, Z02a, Z02b, Z06a, Z06c, Z08, Z09, Z13a, Z14a, Z15a, 
Z15c, Z17c, Z18a, Z18b, Z24, Z25 - rozloha 25,4300 ha. Využití je možné pro bydlení. 

S Lokality: Z04a, Z17b, Z26b, Z34a, Z34b, Z34c, Z38a, Z38b, Z38c, Z38d - rozloha 

2,5100 ha. Využití je možné pro dopravu. S Lokality: Z03, Z06b, Z10, Z12, Z16, Z19, 
Z23, Z40 - rozloha 2,9400 ha. Využití je 

možné pro občanskou vybavenost. S Lokality: Z05, Z17a - rozloha 0,9500 ha. Využití 
je možné pro rekreaci. S Lokality: Z22, Z26c, Z37 - rozloha 0,9100 ha. Využití je 
možné pro technickou 

infrastrukturu. 

S Lokality: Z01d, Z02c, Z13b, Z14d, Z15d, Z18c - rozloha 1,6500 ha. Využití je možné 

pro veřejná prostranství. S Lokality: Z07, Z28, Z29, Z32, Z33 - rozloha 28,8600 ha. 
Využití je možné pro výrobu. S Lokality: K11, K12, K13 - rozloha 1,5500 ha. Využití je 
možné pro zalesnění. S Lokality: K02, K03, K04, K05, K06, K08, K09, K10, Z02d, Z04b, 
Z06d, Z11, Z14b, 

Z14c, Z20 - rozloha 9,3900 ha. Využití je možné pro zeleň. 

ODŮVODNĚNÍ 
Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 
334/1992 Sb., 0 OZPF, ve znění pozdějších předpisů. Pořizovatel územně 
plánovací dokumentace je dle § 5 odst. 1 zákona povinen řídit se zásadami plošné 
ochrany zemědělského půdního fondu, které jsou uvedeny v § 4 zákona. Dle § 4 
odst. 3 zákona lze (cit.): „Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v 
případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany 
zemědělského půdního fondu." V případě, že jsou některé takové plochy přejímány 
z platné územně plánovací dokumentace a zároveň je zachováno 

1 jejich funkční využití, využil orgán OZPF § 4 odst. 4 zákona. 

U lokality č. Z26c (technická infrastruktura, 0,6700 ha, I. a II. třída ochrany) byla 
shledána převaha jiného veřejného zájmu. 

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 opakovanému veřejnému 
projednání návrhu územního plánu Opatovice nad Labem připomínky - dle textové 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orgán státní správy lesů 
Dotčený orgán nemá připomínky. 
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části odůvodnění návrhu územního plánu v kap. n. „Vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k 
plnění funkce lesa" k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa nedochází. 
 

Ing. Hejduk Josef 
vedoucí odboru 

7. Magistrát města Pardubic, 
odbor dopravy  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  
 
 

8. Magistrát města Pardubic, 
odbor správních agend, nám. 
Republiky 125, Pardubice, 530 
21 
ze dne 30. 09. 2016 
Č.j.: MmP 55057/2016 
 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče, 
jako příslušný orgán státní památkové péče, k oznámení Magistrátu města 
Pardubic, OHA-ÚÚP, čj. MmP 53692/2016 ze dne 19. 8. 2016, o zahájení 
opakovaného řízení o územním plánu Opatovice nad Labem, sděluje toto 

stanovisko: 
Orgán státní památkové péče vydal k návrhu zadání územního plánu pro 

katastrální území Opatovice nad Labem a Pohřebačka stanovisko pod čj. MmP 
27570/2012 ze dne 22. 5. 2012, ve kterém specifikoval oblasti dotýkající se jím 
chráněných zájmů a k tomu stanovil požadavky na jejich ochranu. Následně vydal 
stanovisko čj. MmP 8539/2014 ze dne 26. 3. 2014 ke společnému jednání, kde 
rozporoval plochu P8 včetně zpracovatelem navrženou ochranu archeologických 
památek. Dále dotčený orgán pod čj. MmP 73841/2014 ze dne 5. 1. 2015 
konstatoval dosažení dohody na ochranu zájmů státní památkové péče ve smyslu 
úprav ÚPD k 11/2014. Ve věcech námitek a připomínek z veřejného projednání 
dotčený orgán uvedl dne 21.4.2016 pod č.j. MmP 25305/2016, že se ochrany 
památkové péče netýkají. Požadavky orgánu státní památkové péče byly do 
dokumentace zapracovány. 

 
Orgán státní památkové péče nemá další požadavky k územnímu plánu v 

uvedeném znění k 08/2016 a souhlasí s jeho schválením. 
Zdeněk Tobiáš 
Referent památkové péče 

Dotčený orgán nemá připomínky. 

9. Magistrát města Pardubic, 
odbor životního prostředí, 
Štrossova 44, Pardubice,  
530 21 
ze dne 05. 09. 2016 
Č.j.: OŽP/54962/2016/Ves 
 
 
 
 
 
 

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 připomínky.  
Mgr. Jaroslava Bakajsová  

 

Oddělení ochrany přírody: 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění 
nemáme k návrhu ÚP Opatovice nad Labem připomínky.  
Z hlediska zák.č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu je 
kompetentní Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ .  
Ing. Petr Veselovský 
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme námitky.  

Oddělení odpadů a ovzduší: 
Dotčený orgán nemá připomínky. 
 
 
 
 

Oddělení ochrany přírody: 
Dotčený orgán nemá připomínky. 
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Doplnění stanoviska 
Oddělení vodního 
hospodářství dne 2. 11. 2016 

Ing. František Meduna 

Oddělení vodního hospodářství: 

Z vodohospodářského hlediska nesouhlasíme s formou navržené likvidace 
dešťových vod podle odstavce d.2.1., čl. 18, písmeno j). Dešťové vody ze 
zpevněných ploch budou v území zasakovány! 

Otto Sigmund 

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

 

Uplatnění tohoto požadavku se vztahuje na nově zpevněné plochy; požadujeme 
vypustit z čl. 18 písmeno e) slovo „přednostně“. 

Ing. Miroslav Míča 

vedoucí OŽP 

 

Oddělení vodního hospodářství: 

Projektant vypustí z čl. 18 písmeno e) slovo „přednostně“. 
 

10 Ministerstvo dopravy ČR  Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

11 Ministerstvo průmyslu a 
obchodu  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

12 Ministerstvo zdravotnictví 
České republiky  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

13 Ministerstvo životního 
prostředí    

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

14 Obvodní báňský úřad pro 
území krajů 
Královéhradeckého a 
Pardubického, Wonkova 
1142/1, Hradec Králové,  
500 02 
ze dne 29.8.2016 
zn.: SBS 27330/2016/OBÚ-
09/1    
 
 
 
 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického obdržel 
Vaše oznámení o opakovaném veřejném projednání „NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU 
OPATOVICE NAD LABEM". 
 
Tímto omlouváme neúčast zástupce zdejšího úřadu na Vámi stanoveném 
opakovaném veřejném jednání, které se bude konat dne 11. 10. 2016. 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického neeviduje 
v řešeném území žádný dobývací prostor. Z toho důvodu nemá k probíhajícímu 
správnímu řízení v dané věci zásadní připomínky za předpokladu, že budou 
respektována naše dříve uplatněná stanoviska k projednávanému návrhu územního 
plánu. 

Pokud se jedná o případný výskyt nerostného bohatství v řešeném území a o jeho 
ochranu, získáte potřebné informace na MZP v Hradci Králové, které vede evidenci 
chráněných ložiskových území. 

Dále Vás informujeme o tom, že Obvodní báňský úřad pro území krajů 
Královéhradeckého a Pardubického povolil organizaci AGRODRUZSTVO KLAS, se 

Dotčený orgán nemá připomínky. 
Informace o tom, že Obvodní báňský úřad pro území krajů 
Královéhradeckého a Pardubického povolil organizaci 
AGRODRUZSTVO KLAS, činnost prováděnou hornickým 
způsobem, která spočívá v likvidaci lomu (pískovny) Opatovice 
nad Labem v katastrálním území Opatovice nad Labem a která 
by mohla být ukončena v průběhu letošního roku nemá na 
zpracovávaný územní plán vliv. 
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sídlem: Křičeň čp. 102, Identifikační číslo: 60916320 činnost prováděnou hornickým 
způsobem, která spočívá v likvidaci lomu (pískovny) Opatovice nad Labem v 
katastrálním území Opatovice nad Labem (rozhodnutí zdejšího úřadu ze dne 10. 11. 
2014 č. j.: SBS 25925/2014/OBÚ-09/2). Dá se předpokládat, že by likvidace mohla 
být ukončena v průběhu letošního roku. 

Ing. André M i k s c h  
předseda úřadu 

15 Česká republika- Ministerstvo 
obrany, Agentura hospodaření 
s nemovitým majetkem  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

16 Státní pozemkový úřad  Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

 Krajský úřad Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 
17 Krajský úřad Pardubického 

kraje, odbor rozvoje kraje, 
fondů EU, cestovního ruchu a 
sportu, oddělení územního 
plánování, č.j. KrÚ 
60243/2016  ze dne 29. 8. 
2016 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a 
sportu (dále jen krajský úřad) obdržel dne 22. 8. 2016 oznámení o zahájení 
opakovaného řízení o Územním plánu Opatovice nad Labem (dále jen územní plán) 
ve smyslu § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona krajský úřad jako nadřízený orgán 
uplatňuje stanovisko k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. 
Dokumentace pro opakované veřejné jednání nebyla měněna z hlediska záměru 
dotýkajících se nadřazené územně plánovací dokumentace a z hlediska zajištění 
koordinace širších územních vztahů. 
Návrh územního plánu nebyl doplněn o záměry nadmístního významu, které by 
nebyly řešeny v zásadách územního rozvoje. 
Lze konstatovat, že návrh územního plánu je v souladu se Zásadami územního 
rozvoje Pardubického kraje, ve znění aktualizace č. 1, která nabyla účinnosti 7. 10. 
2014 a Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 1, 
schválené vládou České republiky 15. 4. 2015 a návrhem je zajištěna koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy. 
 
Ing. Pavel Kalivoda  
vedoucí odboru 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu k dokumentaci pro opakované 
veřejné jednání nemá připomínky. 
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STANOVISKA DO  A  KRAJSKÉHO ÚŘADU  K  NÁVRHU  ROZHODNUTÍ  O NÁMITKÁCH  A  NÁVRHU VYHODNOCENÍ  PŘIPOMÍNEK  

ÚP  OPATOVICE  NAD  LABEM VE VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ 
 
P. 

č. 

Dotčený orgán                                                                                          Stanoviska Vyhodnocení stanovisek Splnění vyhodnocení 

1. ČR – Státní energetická 
inspekce, Hradec Králové 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  
 
 

 

2. Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, Teplého 
1526, Pardubice, 530 02 
ze dne: 09. 05. 2016 
Č.j.: HSPA-15-220/2016-Sh 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako 
dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a 
ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o PO"), a dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona 
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci 
předloženou dne 12. 4. 2016 a k této vydává v souladu s 
ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle 
ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

souhlasné závazné stanovisko 
Poučení 

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat 
samostatné odvolání. 

 
Dotčený orgán s předloženým návrhem rozhodnutí o 
námitkách a vyhodnocení připomínek souhlasí. 
 
 
 

 

3. Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje se sídlem 
v Pardubicích, Mezi Mosty 
1789, Pardubice, 530 03, č.j.: 
KHSPA 5826/2016/HOK-Pce ze 
dne 25. 04. 2016  

Dne 12. 04. 2016 byla na Krajskou hygienickou stanici 
Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen 
KHS) doručena žádost Magistrátu města Pardubic, 
odboru hlavního architekta, Štrossova 44, 530 21 
Pardubice, o stanovisko k podaným námitkám a 
připomínkám k návrhu územního plánu obce Opatovice 
nad Labem. 

Po zhodnocení souladu předložených námitek a 
připomínek s požadavky předpisů v oblasti ochrany 
veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 53 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, toto stanovisko: 

KHS s řešením níže uvedených námitek a připomínek  

s o u h l a s í . 
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V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže 
KHS souhlas na splnění stanovených podmínek: 

1. Pokud by byly do lokality (p.p.č. 526) 
umisťovány stavby a zařízení, které by mohly vyžadovat 
ochranu před hlukem z provozu na rychlostní 
komunikaci R35 a silniční komunikaci č. II/324, KHS 
bude požadovat, aby byly tyto stavby a zařízení vedeny 
jako podmíněně přípustné z hlediska ochrany před 
hlukem z provozu na rychlostní komunikaci R35 a 
silniční komunikaci č. II/324. 

2. Vzhledem k tomu, že se p.p.č. 2039 nachází v 
těsném kontaktu se stávající železniční tratí, která plní 
funkci vlečky vedoucí do areálu Elektrárny Opatovice, 
KHS požaduje, aby byla funkce bydlení na p.p.č. 2039 
vedena jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany 
před hlukem ze stávající železniční trati, která plní 
funkci vlečky do areálu Elektrárny Opatovice. V další 
fázi řízení bude KHS požadovat doložit nepřekročení 
hygienických limitů ze stávající železniční trati - vlečky. 

3. Pokud by byly do lokality P7 umisťovány 
stavby a zařízení, které by vyžadovaly ochranu před 
hlukem z provozu na silniční komunikaci č. II/324, KHS 
bude požadovat, aby byly tyto stavby a zařízení vedeny 
jako podmíněně přípustné z hlediska ochrany před 
hlukem z provozu na silniční komunikaci č. II/324. 

4. Pokud by byly do těchto ploch (st.p.č. 89/1, 
661, 113 a p.p.č. 186/1, 192, 189/2 a 190) umisťovány 
stavby a zařízení, které by vyžadovaly ochranu před 
hlukem z provozu na silniční komunikaci č. II/324, KHS 
bude požadovat, aby byly tyto stavby a zařízení vedeny 
jako podmíněně přípustné z hlediska ochrany před 
hlukem z provozu na silniční komunikaci č. II/324. 

 

 

 

 

5. Ačkoliv se jedná o stabilizovanou plochu, KHS 
požaduje, aby byla funkce bydlení na p.p.č. 35/9 v k.ú. 
Pohřebačka vedena jako podmíněně přípustná z 
hlediska ochrany před hlukem z provozu na stávajících 

 

 

 

1. Podmínka dotčeného orgánu pro pozemek p.č. 526 
k.ú. Opatovice nad Labem (námitka č. 17) bude do 
návrhu územního plánu zapracována.   

 

 

 

 
2. Podmínka dotčeného orgánu pro pozemek 
p.č. 2039 k.ú. Opatovice nad Labem (námitka č. 20) 
bude do návrhu územního plánu zapracována.   

   

 

 

 

 

3. Lokalita P7 byla předmětem řešení připomínky č. 3 
uplatněné v rámci společného jednání; tato podmínka 
je již v textu návrhu územního plánu pro 
přestavbovou plochu P7 obsažena.  

 

4. Pozemky p.č.st. 89/1, 661, 113 a p.č. 186/1, 192, 
189/2 a 190 k.ú. Opatovice nad Labem byly 
předmětem řešení připomínky č. 7 uplatněné v rámci 
společného jednání; na základě výsledků společného 
jednání byly pozemky zahrnuty do stabilizované 
plochy OM (jedná se o stávající provoz stavebnin od 
roku 1997). Na základě požadavku dotčeného orgánu 
projektant doplní uvedenou podmínku pro 
umisťování staveb a zařízení, které by vyžadovaly 
ochranu před hlukem z provozu na silniční komunikaci 
č. II/324, do podmínek využití plochy OM.    

 

5. Projektant vhodným způsobem zapracuje 
požadavek dotčeného orgánu pro pozemek p.č. 35/9 
v k.ú. Pohřebačka (připomínka č. 10, námitka č. 16) , 
že funkce bydlení na p.p.č. 35/9 v k.ú. Pohřebačka 

 

 

 

1. Podmínka byla zapracována do  podmínek 
zastavitelné plochy Z40. 

 

 

 

 

 

2. Podmínka byla zapracována do podmínek 
zastavitelné plochy Z17. 

 

 

 

 

 

 

3. Zapracováno do úprav po společném 
jednání. 

 

 

4. Do zásad urbanistické koncepce (kap. c.1) 
byla doplněna zásada t) ve znění: „v plochách 
v blízkosti liniových zdrojů hluku je výstavba 
objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny 
limitní hodnoty hluku, podmíněně přípustná 
za předpokladu splnění podmínky, že v 
územním, resp. stavebním řízení bude 
prokázáno nepřekročení maximální přípustné 
hladiny hluku v chráněných vnitřních i 
venkovních prostorech". Je tak platná v celém 
řešeném území. 

 

5. Podmínit využití jednoho pozemku ve 
stabilizované ploše je z hlediska podrobnosti 
územního plánu značně problematické. 
Podmínka byla doplněna jako zásada 
urbanistické koncepce (viz. předchozí bod). 
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silničních komunikacích č. II/324 a III/03324 a stávající 
železniční trati Pardubice - Hradec Králové. V další fázi 
řízení bude KHS požadovat doložit nepřekročení 
platných hygienických limitů hluku z provozu na 
silničních komunikacích č. II/324, č. III/03324 a stávající 
železniční trati Pardubice - Hradec Králové. 

 

Odůvodnění: 

KHS se vyjádřila k návrhu územního plánu obce 
Opatovice nad Labem stanoviskem s č.j. KHSPA 
1692/2014/HOK-Pce ze dne 24.03.2014 s podmínkami: 

1.  Pokud by byly do navržené lokality Z6b umisťovány 
stavby a zařízení, které by mohly vyžadovat ochranu 
před hlukem ze stávající železnice a silnice II/324, KHS 
bude požadovat, aby byly tyto stavby a zařízení vedeny 
jako podmíněně přípustné z hlediska ochrany před 
hlukem ze stávající železnice a silnice II/324. 

2.  KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z6c 
vedena jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany 
před hlukem vůči stávající silniční komunikaci II/324 a 
železnici. V další fázi (územní řízení, regulační plán apod.) 
KHS požaduje doložit nepřekročení hygienických limitů 
hluku ze stávající komunikace II/324 a železnice. 

3.  KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z9 
vedena jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany 
před hlukem vůči stávající železnici (Pardubice - Hradec 
Králové). 

4. Pokud by byly do navržené lokality Z10 umisťovány 
stavby a zařízení, které by mohly vyžadovat ochranu 
před hlukem z provozu na silnici II/324, KHS bude 
požadovat, aby byly tyto stavby a zařízení vedeny jako 
podmíněně přípustné z hlediska ochrany před hlukem z 
provozu na silnici II/324. 

5.  KHS požaduje, aby funkce bydlení v jihozápadní části 
lokality Z13a byla vedena jako podmíněně přípustná z 
hlediska ochrany před hlukem vůči provozu na stávající 
silniční komunikaci II/324. 

6.  KHS požaduje, aby bylo funkční využití BI v lokalitě 
Z24 vedeno jako podmíněně přípustné z hlediska ochrany 
před hlukem vůči silniční komunikaci II/324 a MÚK 
Opatovice nad Labem, tj. vůči provozu na silnici I/37 a 

bude vedena jako podmíněně přípustná z hlediska 
ochrany před hlukem z provozu na stávajících 
silničních komunikacích č. II/324 a III/03324 a stávající 
železniční trati Pardubice - Hradec Králové. V další fázi 
řízení bude nutno doložit nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z provozu na silničních 
komunikacích č. II/324, č. III/03324 a stávající 
železniční trati Pardubice - Hradec Králové. 
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rychlostní komunikaci R35. V další fázi řízení (územní 
řízení, apod.) KHS požaduje doložit nepřekročení 
hygienických limitů hluku z provozu na silniční 
komunikaci II/324 a MÚK Opatovice nad Labem (I/37, 
R35). 

7.  KHS požaduje, aby bylo funkční využití BI v lokalitě 
Z25 vedeno jako podmíněně přípustné z hlediska ochrany 
před hlukem vůči silniční komunikaci II/324 a MÚK 
Opatovice nad Labem, tj. vůči provozu na silnici I/37 a 
rychlostní komunikaci R35. V další fázi řízení (územní 
řízení, apod.) KHS požaduje doložit nepřekročení 
hygienických limitů hluku z provozu na silniční 
komunikaci II/324 a MÚK Opatovice nad Labem (I/37, 
R35). 

8.  Pokud budou do lokalit Z26a a Z27 umisťovány stavby 
a zařízení vyžadující ochranu před hlukem z provozu na 
silniční komunikaci I/37, KHS bude požadovat, aby tyto 
stavby a zařízení byly vedeny jako podmíněně přípustné z 
hlediska ochrany před hlukem vůči provozu na stávající 
silnici I/37. V další fázi řízení (územní řízení, apod.) bude 
KHS požadovat doložit nepřekročení hygienických limitů 
hluku z provozu na silniční komunikaci I/37. 

9.  KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v přestavbové 
lokalitě P7 vedena jako podmíněně přípustná z hlediska 
ochrany před hlukem vůči provozu na silnici II/324. V 
další fázi (územní řízení, apod.) KHS požaduje doložit 
nepřekročení hygienických limitů hluku z provozu na 
silnici II/324. 

10.  Pokud budou do přestavbové lokality P14 umístěny 
stavby a zařízení, které by mohly vyžadovat ochranu 
před hlukem z provozu na silnici I/37, KHS bude 
požadovat, aby tyto stavby a zařízení byly vedeny jako 
podmíněně přípustné z hlediska ochrany před hlukem 
vůči provozu na silnici I/37. 

V rámci veřejného projednání bylo podáno 6 
připomínek. 

Připomínka č. 4 

Připomínku podal pan Ing. Pavel Kohout, Opatovice nad 
Labem. Na základě připomínky č. 4 dojde k zahrnutí 
přestavbových ploch P10, P11 a P13 (původně označeny 
jako PV1 - veřejná prostranství - uliční prostory) do 
stabilizovaných ploch s funkcemi BI (bydlení v rodinných 
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domech -příměstské) a SM (plochy smíšené obytné - 
příměstské). KHS souhlasí s řešením připomínky. 

Připomínka č. 5 

Připomínku podala obec Opatovice nad Labem, pan Ing. 
Pavel Kohout, starosta obce a určený zastupitel. Na 
základě připomínky č. 5 bude plocha P15 plochou 
přestavby určenou pro plochu TO - plochy pro stavby a 
zařízení pro nakládání s odpady, plocha těžby NT v 
jihovýchodní části obce bude změněna na plochu W - 
vodní plochy a toky a zbytek ploch bude zařazen do 
ploch změn v krajině NSpr - plochy smíšené krajinné, 
přírodní a rekreační. Zastavitelná plocha Z26 bude 
určena pro plochu DS3 - dopravní infrastruktura silniční - 
doprava v klidu. KHS souhlasí s řešením připomínky. 

V rámci veřejného projednání bylo podáno 20 námitek. 

Námitka č. 1 

Námitku podal pan Jiří Herbert Tichý, Švýcarsko. Na 
základě námitky č. 1 bude p.p.č. 209/5 v k.ú. Opatovice 
nad Labem v návrhu územního plánu zahrnuta do 
stabilizované plochy s funkcí SM (plochy smíšené obytné 
- příměstské). KHS souhlasí s řešením námitky. 

Námitka č. 4 

Námitku podal pan Jan Tikal, Opatovice nad Labem. Na 
základě námitky č. 4 bude vyřešena plocha koridoru s 
označením R5 (funkce DS1 - dopravní infrastruktura 
silniční - silniční síť) mimo pozemky 1485/16 a 2221 v 
k.ú. Opatovice nad Labem. KHS souhlasí s řešením 
námitky. 

Námitka č. 17 

Námitku podal pan Richard Sacher, Praha. Na základě 
námitky č. 17 bude p.p.č. 526 v k.ú. Opatovice nad 
Labem vymezen jako zastavitelná plocha s funkcí OM 
(občanské vybavení -komerční zařízení malá a střední). 
Pokud by byly do této lokality (p.p.č. 526) umisťovány 
stavby a zařízení, které by mohly vyžadovat ochranu 
před hlukem z provozu na rychlostní komunikaci R35 a 
silniční komunikaci č. II/324, KHS bude požadovat, aby 
byly tyto stavby a zařízení vedeny jako podmíněně 
přípustné z hlediska ochrany před hlukem z provozu na 
rychlostní komunikaci R35 a silniční komunikaci č. 
II/324. 
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Námitka č. 19 

Námitku podal pan Josef Šimůnek, Opatovice nad 
Labem. Na základě námitky č. 19 bude přestavbová 
plocha P13 (původně PV1 - veřejná prostranství - uliční 
prostory) zahrnuta do stabilizované plochy BI (bydlení v 
rodinných domech - příměstské) a SM (plochy smíšené 
obytné - příměstské). KHS souhlasí se závěrem 
pořizovatele. 

Námitka č. 20 

Námitku podal pan Tomáš Trojan, Opatovice nad Labem. 
Na základě námitky č. 20 bude východní část p.p.č. 2039 
v k.ú. Opatovice nad Labem o výměře 800 m2 zahrnut 
do funkce BI (bydlení v rodinných domech - příměstské), 
zbylá část zmíněného pozemku bude vymezena jako ZS 
(zeleň - soukromá a vyhrazená). Vzhledem k tomu, že se 
p.p.č. 2039 nachází v těsném kontaktu se stávající 
železniční tratí, která plní funkci vlečky vedoucí do 
areálu Elektrárny Opatovice, KHS požaduje, aby byla 
funkce bydlení na p.p.č. 2039 vedena jako podmíněně 
přípustná z hlediska ochrany před hlukem ze stávající 
železniční trati, která plní funkci vlečky do areálu 
Elektrárny Opatovice. V další fázi řízení bude KHS 
požadovat doložit nepřekročení hygienických limitů ze 
stávající železniční trati - vlečky. 

V rámci společného jednání bylo podáno 12 
připomínek. 

Připomínka č. 3 

Připomínku podala Obec Hrobice, Hrobice 28, 533 52 
Staré Hradiště. Na základě připomínky č. 3 dojde ke 
změně plochy Z26c na DS3 - doprava v klidu - 
dlouhodobé i krátkodobé parkování vozidel. Plochy Z26a 
(BI - bydlení v rodinných domech - příměstské), Z26b 
(OM - občanské vybavení - komerční zařízení malá a 
střední), Z27 (DS2 - dopravní infrastruktura silniční 
místní) a Z21 (RZ - zahrádkové osady) budou z návrhu 
územního plánu vypuštěny. Plocha P14 bude 
překvalifikována z funkce OK (občanské vybavení - 
komerční zařízení plošné rozsáhlé) na ZO (zeleň 
ochranná a izolační). Plocha Z22 bude ponechána v 
původním funkčním vymezení (TI -technická 
infrastruktura - inženýrské sítě). KHS souhlasí se 
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závěrem pořizovatele návrhu územního plánu. 

Připomínky č. 5, 6 a 12 (bod 2.15) 

Připomínky podaly Obec Vysoká nad Labem, Vysoká nad 
Labem 22, 503 31 Vysoká nad Labem; Město Hradec 
Králové, Československé armády 408/51, 502 00 Hradec 
Králové; a paní Iveta Špráchalová, xxxxxxxx, Hradec 
Králové. Na základě podaných připomínek byla do 
návrhu územního plánu zakreslena překryvná plocha 
územní rezervy R5 pro budoucí silnici III. třídy, která 
zajistí propojení původní silniční komunikace č. I/37 se 
stávající místní komunikací u SIKA. Plocha P18 (funkce 
PV2 - veřejná prostranství - uliční prostory) bude 
realizována pouze pro pěší a cyklisty. KHS souhlasí s 
řešením připomínek. 

Připomínka č. 11 

Připomínku podala společnost KM-PRONA, a.s., 
Rynoltice 215, 463 55 Rynoltice. Na základě připomínky 
bude do plochy P7 do textové části doplněna podmínka 
zachování stávající čerpací stanice s možností 
modernizace jejího provozu. Plocha byla zařazena pod 
funkci OM – občanské vybavení - komerční zařízení malá 
a střední. Pokud by byly do lokality P7 umisťovány 
stavby a zařízení, které by vyžadovaly ochranu před 
hlukem z provozu na silniční komunikaci č. II/324, KHS 
bude požadovat, aby byly tyto stavby a zařízení vedeny 
jako podmíněně přípustné z hlediska ochrany před 
hlukem z provozu na silniční komunikaci č. II/324. 

Připomínka č. 15 

Připomínku podala společnost DSK stavebniny s.r.o., 
Raisova 258, 500 02 Hradec Králové. Na základě 
připomínky budou st.p.č. 89/1, 661, 113 a p.p.č. 186/1, 
192, 189/2 a 190 (kromě p.p.č. 89/2) v k.ú. Opatovice 
nad Labem zahrnuty do ploch s funkcí OM - občanské 
vybavení - komerční zařízení malá a střední). P.p.č. 89/2 
je v katastru nemovitostí veden jako „objekt k bydlení" - 
bude tedy zachován jako plocha SM (plochy smíšené 
obytné - příměstské). Pokud by byly do těchto ploch 
(st.p.č. 89/1, 661, 113 a p.p.č. 186/1, 192, 189/2 a 190) 
umisťovány stavby a zařízení, které by vyžadovaly 
ochranu před hlukem z provozu na silniční komunikaci 
č. II/324, KHS bude požadovat, aby byly tyto stavby a 
zařízení vedeny jako podmíněně přípustné z hlediska 
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ochrany před hlukem z provozu na silniční komunikaci 
č. II/324. 

Připomínka č. 18 

Připomínku podal pan Milan Ryšán, xxxxxxxx, Pardubice. 
Na základě podané připomínky bude část p.p.č. 35/9 v 
k.ú. Pohřebačka (původně plocha s funkcí ZO - zeleň 
ochranná a izolační) zařazena do funkce BI (bydlení v 
rodinných domech - příměstské), jako tomu bylo v 
původním územním plánu. Zbývající část p.p.č. 35/9 a 
1129 zůstávají beze změny. 

Ačkoliv se jedná o stabilizovanou plochu, KHS požaduje, 
aby byla funkce bydlení na p.p.č. 35/9 v k.ú. 
Pohřebačka vedena jako podmíněně přípustná z 
hlediska ochrany před hlukem z provozu na stávajících 
silničních komunikacích č. II/324 a III/03324 a stávající 
železniční trati Pardubice - Hradec Králové. V další fázi 
řízení bude KHS požadovat doložit nepřekročení 
platných hygienických limitů hluku z provozu na 
silničních komunikacích č. II/324, č. III/03324 a stávající 
železniční trati Pardubice - Hradec Králové. 

4.  Státní veterinární správa, 
Pardubice  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
 

 
 
 

 

5. Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor dopravy a 
silničního hospodářství, 
Pardubice  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

6. Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, 
Komenského náměstí 125, 
Pardubice, 532 11, ze dne 
10. 05. 2016, č.j. 
KrÚ26489/2016/OŽPZ/TI 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard Pinkas) 
Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 
201/2012 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 Ing. Michal Pešata) 
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), evropsky 
významné lokality, ptačí oblasti a přírodní parky, nemá k 
tomu, jakým způsobem byly vypořádány námitky a 

 
Orgán ochrany ovzduší Krajského úřadu Pardubického 
kraje s předloženým návrhem rozhodnutí souhlasí. 
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připomínky vznesené k návrhu územního námitek. 
Orgán ochrany přírody upozorňuje zpracovatele návrhu 
rozhodnutí o námitkách a připomínkách, že umístění 
alternativního návrhu možného vedení trasy cyklistické 
stezky CS2 může významně zasáhnout do lokálního 
biocentra LBC 54, jedná se o lokální biocentrum 
navazující na nadregionální biokoridor. Na území 
lokálního biocentra se vyskytují významné biotopy 
(např. smíšené lužní lesy s dubem letním), takováto 
podmáčená stanoviště bývají taktéž významným 
místem výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a 
rostlin (což dokládají i údaje z nálezové databáze 
agentury ochrany přírody a krajiny ČR, kde je 
zaznamenán výskyt např. lesáka rumělkového, 
páchníka hnědého, skokana ostronosého apod.). Orgán 
ochrany přírody upozorňuje, že před realizací záměru 
bude pravděpodobně nutné zajistit biologický průzkum 
lokality a na základě jeho výsledků případně žádat o 
povolení výjimky ze základní ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin. Na vydání 
povolení není právní nárok. 
 
 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
(zpracovatel RNDr. Milan Boukal, Ph.D.) 
Z předloženého návrhu vyhodnocení připomínek a 
námitek vyplývá, že jejich vyhodnocením dojde k novým 
záborům zemědělské půdy, nebo ke změnám 
zastavěného území, nebo ke změnám funkčního využití 
ploch, k němuž v režimu projednání dle § 53 odst. 1 
stavebního zákona nelze uplatnit stanovisko dle § 5 
odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu (dále jen OZPF), v platném znění. 
K tomuto novému návrhu dalších ploch či změn uplatní 
orgán OZPF krajského úřadu jakožto dotčený správní 
orgán dle § 17a písmene a) zákona stanovisko podle § 5 
odst. 2 zákona teprve na základě předložení 
vyhodnocení konečných předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení ÚPD na ZPF obsaženého v 
odůvodnění návrhu územního plánu v souladu s § 5 odst. 
1 zákona a přílohou č. 3 vyhlášky Ministerstva životního 
prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
podrobnosti OZPF, v platném znění, tj. po doložení 

 
Pro umístění alternativního návrhu možného vedení 
trasy cyklistické stezky CS2 projektant doplní 
informaci, že stezka může významně zasáhnout do 
lokálního biocentra LBC 54, jedná se o lokální 
biocentrum navazující na nadregionální biokoridor. 
Na území lokálního biocentra se vyskytují významné 
biotopy (např. smíšené lužní lesy s dubem letním), 
takováto podmáčená stanoviště bývají taktéž 
významným místem výskytu zvláště chráněných 
druhů živočichů a rostlin (což dokládají i údaje z 
nálezové databáze agentury ochrany přírody a krajiny 
ČR, kde je zaznamenán výskyt např. lesáka 
rumělkového, páchníka hnědého, skokana 
ostronosého apod.). Dále bude doplněno, že před 
realizací záměru bude dle stanoviska Orgán ochrany 
přírody Krajského úřadu Pardubického kraje 
pravděpodobně nutné zajistit biologický průzkum 
lokality a na základě jeho výsledků případně žádat o 
povolení výjimky ze základní ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin. Na vydání 
povolení není právní nárok. 
 
Stanovisko k novým záborům zemědělské půdy, nebo 
ke změnám zastavěného území, nebo ke změnám 
funkčního využití ploch bude moct Orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu Krajského úřadu 
Pardubického kraje uplatnit v rámci procesu 
opakovaného veřejného projednání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V kapitole d.1.4. je zmíněna nutnost 
respektovat podmínky využití ploch 
vymezených pro systém ÚSES, informace o 
důvodech ochrany byla uvedena v příslušné 
podkapitole kapitoly i.3.  odůvodnění. 



ÚZEMNÍ PLÁN OPATOVICE NAD LABEM                                   etapa: ÚP PRO VYDÁNÍ                                                 příloha: I.A  -  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ  

167 
příloha:  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP                                                                                                                                                 

upravené textové, tabulkové a grafické části. 

Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana 
Klapková): 
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemáme jako 
orgán státní správy lesů Krajského úřadu Pardubického 
kraje k "Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrh 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
územního plánu Opatovice nad Labem" připomínky. 

 
 
Orgán státní správy lesů Krajského úřadu 
Pardubického kraje nemá k návrhu rozhodnutí o 
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu územního plánu Opatovice nad 
Labem připomínky. 

7. Magistrát města Pardubice, 
odbor dopravy, Pardubice  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  
 

 

8. Magistrát města Pardubic, 
odbor správních agend, 
Pernštýnské náměstí 1, 
Pardubice, 530 21 
ze dne 21. 04. 2016 
Č.j.: MmP 25305/2016 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek 
památkové péče, jako příslušný orgán státní památkové 
péče, k žádosti Magistrátu města Pardubic, OHA-ÚÚP, čj. 
MmP 24304/2016 ze dne 11. 4. 2016, o stanovisko 
k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu územního plánu 
Opatovice nad Labem, sděluje toto  

stanovisko: 

Orgán státní památkové péče vydal k řízení o územním 
plánu pro katastrální území Opatovice nad Labem a 
Pohřebačka stanovisko pod čj. MmP 73841/2014 ze dne 
5. 1. 2015, ve kterém konstatoval dosažení dohody na 
ochranu zájmů státní památkové péče. Přiložené 
námitky a připomínky z veřejného projednání se těchto 
zájmů nedotýkají, proto k jejich vypořádání nemáme 
připomínky. 

Dotčený orgán nemá k návrhu rozhodnutí o 
námitkách a vyhodnocení připomínek, připomínky. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

9. Magistrát města Pardubic, 
odbor životního prostředí, 
Štrossova 44, Pardubice,  
530 21 
ze dne 27. 04. 2016 
Č.j.: OŽP/24982/2016/Ves 

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 připomínky. 
 Mgr. Jaroslava Bakajsová 

Oddělení ochrany přírody: 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny v platném znění nemáme připomínek. 
Z hlediska zák. č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF v platném 
znění je kompetentní dle § 17a) písm. a) zákona krajský 
úřad. 
Ing. Petr Veselovský  
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, souhlasíme 

 

Oddělení odpadů a ovzduší nemá připomínky. 

 

 

 

 

Oddělení ochrany přírody nemá připomínky. 
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s návrhem. 
Ing. František Meduna 

Oddělení vodního hospodářství: 
Z vodohospodářského hlediska nemáme zásadních 
připomínek. 
Otto Sigmund 

 

 

 

 

Oddělení vodního hospodářství nemá připomínky. 

10 Ministerstvo dopravy ČR, 
odbor infrastruktury a 
územního plánu, nábřeží L. 
svobody 2/22, Praha1, 110 15 
ze dne 11. 05. 2016, zn. 
295/2016-910-UPR/2 

Dopisem Č.j.: MmP 24304/2016 ze dne 11. 4. 2016 jste 
nám zaslali návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných v 
rámci veřejného projednání návrhu územního plánu 
Opatovice nad Labem. 

Resortu dopravy se dotýká námitka č. 4) Jana Tikala, 
který nesouhlasí s plochou pro „Koridor R5 - plocha pro 
dopravní infrastrukturu silniční - silniční síť (DS1", která 
je vedená přes jeho pozemky. 

Na návrh pořizovatele bude plocha pro koridor R5 
odstraněna a bude se hledat nové řešení vedení této 
komunikace. 

Odůvodnění: 

Pozemky p.č. 1485/16 a 2221 k.ú. Opatovice nad Labem, 
které jsou dotčeny návrhem řešení územního plánu, jsou 
ve vlastnictví pana Jana Tikala; námitka je podaná v 
souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona. Projektant 
opětovně vyřeší celé předmětné území s ohledem na 
jeho limity (záplavové území, aktivní zóna záplavového 
území), s ohledem na podnikatelské záměry společnosti 
SIKO tak, aby bylo možné umístit plochu územní rezervy 
R5 a také případných možných rezerv pro průmyslovou 
zónu Opatovic nad Labem. 

Ministerstvo dopravy souhlasí za podmínky, že ve výše 
uvedeném odůvodnění bude doplněno „nově navržené 
umístění koridoru R5 pro významnou místní komunikaci 
bude předloženo k posouzení a odsouhlasení Ředitelství 
silnic a dálnic, odb. koncepce a technické přípravy. 

Ostatní námitky a připomínky se přímo netýkají námi 
sledované silniční sítě, proto k návrhu jejich vypořádání 
neuplatňujeme připomínky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nově navržené umístění koridoru R5 pro významnou 
místní komunikaci bude opětovně projednáno na 
opakovaném veřejném projednání tj. i 
s Ministerstvem dopravy ČR a také Ředitelství silnic a 
dálnic.  
 
 

 

11 Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, Praha  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

  

12 Ministerstvo zdravotnictví ČR, 
Praha  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

  

13 Ministerstvo životního 
prostředí, Praha 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko   
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14 Obvodní báňský úřad pro 
území krajů 
Královéhradeckého a 
Pardubického, Wonkova 
1142/1, Hradec Králové,  
500 02 
ze dne 29. 04. 2016 
zn.:SBS 12137/2016/OBÚ-09/1 

Obvodní báňský úřad pro území krajů 
Královéhradeckého a Pardubického zaevidoval dne 
11.4.2016 Vaši žádost zaslanou pod č.j. MmP 
24304/2016 o vyjádření k návrhu rozhodnutí o 
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu Územního plánu Opatovice nad 
Labem. 
S odvoláním na svá předchozí vyjádření, zaslaná Vám 
pod č.j. SBS 04139/2014/OBÚ-09/1 (ze dne 3.3.2014) a 
SBS 21297/2014/OBÚ-09/1 (ze dne 17.7.2014) zdejší 
úřad sděluje, že v evidenci dobývacích prostorů a jejich 
změn vedené na základě ustanovení § 29 odst. 3 zákona 
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, 
v úplném znění, neeviduje na řešeném území žádný 
dobývací prostor. Zároveň zdejší úřad upozorňuje na 
skutečnost, že do řešeného území zasahují ložiska 
nevyhrazeného nerostu štěrkopísku č. 3209600 Plačice - 
Libišany a č. 5250500 Opatovice nad Labem - Za hřištěm. 
K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu územního plánu nemá 
Obvodní báňský úřad pro území krajů 
Královéhradeckého a Pardubického žádné připomínky. 

 
 
Dotčený orgán nemá připomínky. 
 

 

15 Ministerstvo obrany ČR, Sekce 
ekonomická a majetková, 
Pardubice 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
 
 
 

 
 
 
 

 

16 Státní pozemkový úřad, 
Oddělení správy 
vodohospodářských děl, 
Praha, zn. SPU 183906/2016 
ze dne 25. 04. 2016 

Dne 11. 4. 2016 jsme od Vás obdrželi žádosti o 
stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
Územního plánu Opatovice nad Labem. 
K dané věci Vám sdělujeme následující: 
K návrhu ÚP Opatovice nad Labem je nadále v platnosti 
naše vyjádření vydané dne 14. 2. 2014 pod číslem 
jednacím SPU 054531/2014. 
K námitkám a návrhu vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu Územního plánu Opatovice nad 
Labem nemáme připomínky. 
Toto vyjádření se vydává za SPÚ, oddělení správy 
vodohospodářských děl z titulu vlastníka technické 
infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím) 
a platí 2 roky ode dne jeho vydání. 

 
Dotčený orgán nemá připomínky. 
 
 

 

17 Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor kraje, fondů EU, 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů 
EU, cestovního ruchu a sportu (dále jen krajský úřad) 

Stanovisko krajského úřadu, jako nadřízeného orgánu 
je souhlasné. 
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cestovního ruchu a sportu, 
oddělení územního plánování 
ze dne 28.04.2016, č.j. KrÚ 
26491/2016 

obdržel dne 11. 4. 2016 žádost o vydání stanoviska k 
návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu 
Opatovice nad Labem. 

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 a návrh 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
Územního plánu Opatovice nad Labem není v rozporu s 
Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění 
aktualizace č. 1 a není v rozporu se stanovenými 
zásadami, úkoly a záměry, které vyplývají ze Zásad 
územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění 
aktualizace č. 1. 

Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek neobsahuje úkoly směřující k prověření a k 
vymezení nových záměrů nadmístního významu a nemá 
vliv na koordinaci širších územních vztahů. 

Doporučujeme u námitky č. 4 rozhodnout samostatně o 
IV. části námitky a upravit v tomto smyslu rozhodnutí o 
námitce a odůvodnění. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U námitky č. 4 bylo rozhodnutí o námitce upraveno ve 
smyslu znění námitky.  

Zpracovala Ing. arch. Mariana Zmítková, referentka odboru hlavního architekta, jako pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostou obce Pavlem 
Kohoutem.  
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STANOVISKA DO  A  KRAJSKÉHO ÚŘADU  K  NÁVRHU  ROZHODNUTÍ  O NÁMITKÁCH  A  NÁVRHU VYHODNOCENÍ  PŘIPOMÍNEK  

ÚP  OPATOVICE  NAD  LABEM  V OPAKOVANÉM VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ 
 
P. 

č. 

Dotčený orgán                                                                                          Stanoviska Vyhodnocení stanovisek 

1. ČR – Státní energetická 
inspekce, Hradec Králové 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  
 
 

2. Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, č.j.  HSPA-
12-326/2017-Sh ze dne 
16.06.2017 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 
26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), a dle 
ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše 
uvedenou dokumentaci předloženou dne 18. 5. 2017 a k této vydává v souladu s 
ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů 
                     souhlasné závazné stanovisko 
                                    Odůvodnění 
Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje 
obsahové náležitosti uvedené ve vyhlášce 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. ve vztahu k přístupovým komunikacím a 
zdrojům požární vody jakožto veřejně prospěšným stavbám definovaným podle 
ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předložená 
dokumentace dále splňuje požadavky § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a 
provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 
                                             Poučení 
Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. 
mjr. Ing. Kateřina Shejbalová 
vrchní komisař 
vedoucí pracoviště prevence, 
ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

Dotčený orgán s předloženým návrhem rozhodnutí o námitkách 
a vyhodnocení připomínek souhlasí. 
 

3. Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje se sídlem 
v Pardubicích, Mezi Mosty 
1789, Pardubice, 530 03, č.j.: 
KHSPA 8584/2017/HOK-Pce ze 
dne 05. 06.2017  

Dne 17. 5. 2017 byla na Krajskou hygienickou stanici Pardubického kraje se sídlem v 
Pardubicích (dále jen „KHS") doručena žádost Magistrátu města Pardubic, Odboru 
hlavního architekta, Štrosova 44, 530 21 Pardubice, o stanovisko k návrhu 
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k 
upravenému návrhu Územního plánu (dále jen „ÚP") Opatovice nad Labem po 
veřejném projednání. 

Po zhodnocení souladu předložených námitek a připomínek s požadavky předpisů v 
oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 53 odst. 1 zák. č. 

Dotčený orgán s předloženým návrhem rozhodnutí o námitkách 
a vyhodnocení připomínek souhlasí. 
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183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon"), toto stanovisko: 

KHS s řešením níže uvedených námitek a připomínek  

s o u h l a s í . 
 

Odůvodnění: 

KHS se vyjádřila k upravenému návrhu ÚP Opatovice nad Labem k opakovanému 
veřejnému projednání stanoviskem s č.j. KHSPA 14695/2016/HOK-Pce ze dne 
5.9.2016, s podmínkou: 

Pokud budou do lokality Z17 umisťovány stavby a zařízení, které by mohly 
vyžadovat ochranu před hlukem z provozu stávající železniční vlečky, bude KHS 
požadovat, aby byly tyto stavby vedeny jako podmíněně přípustné. V další fázi řízení 
(územní apod.) bude KHS požadovat doložit nepřekročení hygienických limitů hluku 
z provozu stávající železniční vlečky. 

V rámci opakovaného veřejného projednání byly uplatněny 3 připomínky a 9 
námitek. V předložené žádosti o stanovisko je uvedeno, že část námitek 
(námitka č. 2, námitka č. 6 - bod 1., námitka č. 7, námitka č. 8, námitka č. 9 - bod 1. 
a 3.) a připomínek (připomínka č. 3, druhá část bodu 2. a 4.) nebyla uplatněna v 
souladu s § 53 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, tj. netýkala se 
měněných částí, jenž byly předmětem opakovaného veřejného projednání, z těchto 
důvodů se o této části námitek a připomínek věcně nerozhoduje. 

Námitka č. 1 (pan Jiří Herbert Tichý, Švýcarsko) 

Na základě námitky pana Tichého bude příjezd na p.p.č. 209/5 v k.ú. Opatovice nad 
Labem možný i z původní stávající silnice č. I/37. 

Námitka č. 4 (společnost Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem) 

Na základě námitky společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., bude regulativ pro funkci 
VT (výroba a skladování - těžký průmysl a energetika, dále jen „VT") v části 
„Přípustné využití doplňkové" upraven, a to vložením nového textu: „stavby a 
zařízení pro nakládání s odpady produkovaných činností převážně v areálu 
(areálech) VT". 

Připomínka č. 2 (pan Radek Šejvl, DiS., Opatovice nad Labem) 

Pan Šejvl v podané připomínce poukazuje na fakt, že by navržené funkční vymezení 
p.p.č. 526 v k.ú. Opatovice nad Labem (zastavitelná plocha Z40 s funkcí OM - 
občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední, dále jen „OM") mohlo 
negativně ovlivnit (zejména zvýšením dopravní zátěže) přilehlou stávající zástavbu 
rodinných domů. Na základě připomínky pana Šejvla bude do technických 
podmínek k zastavitelné ploše s označením Z40 a funkcí OM doplněn text: 
„Dopravní napojení bude ze stávající komunikace vedené po východním okraji 
plochy." 

Ing. Bronislava Pozděnová  
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vedoucí odd. hygieny obecné a komunální 

4.  Státní veterinární správa, 
Pardubice  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  

5. Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor dopravy a 
silničního hospodářství, 
Pardubice  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko. 

6. Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, 
Komenského náměstí 125, 
Pardubice, 532 11, ze dne 
12. 06. 2017, č.j. KrÚ 
34843/2017/OŽPZ/Ti 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard Pinkas) 
Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 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 Ing. Michal Pešata) 
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), evropsky 
významné lokality, ptačí oblasti a přírodní parky, není k tomu, jakým způsobem byly 
vypořádány námitky a připomínky vznesené k návrhu územního plánu námitek. 
Stavby v budoucnu v území umístěné musí být prostorově rozmístěny tak, aby 
nevyvolávaly tlak na omezení plné funkce biokoridorů a biocenter a porostů je 
tvořících (jedná se především o dostatečnou vzdálenost staveb od okraje lokalit 
ÚSES tak, aby nebylo nutno kácet současné i budoucí vzrostlé dřeviny z důvodů 
ohrožení staveb při jejich vývratu). 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. 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 námitkách a 
vyhodnocení připomínek uplatněných k upravenému návrhu Územního plánu 
Opatovice nad Labem“. 
Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana Klapková): 
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemáme zásadní 
připomínky k „Návrhu rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek 
uplatněných k upravenému návrhu územního plánu Opatovice nad Labem“. Pokud 
však novým řešením územního plánu, které vyplyne z vypořádání připomínek a 
rozhodnutí o námitkách, dojde k dalšímu dotčení pozemků určených k plnění funkcí 
lesa na rámec již odsouhlaseného předchozího řešení, je třeba územně plánovací 
dokumentaci doplnit podle požadavků, které pro dotčení PUPFL vyplývají z lesního 
zákona č. 289/1995 Sb., a předložit místně a věcně příslušnému orgánu státní 
správy lesů k uplatnění stanoviska k územně plánovací dokumentaci. 
Ing. Hejduk Josef 
vedoucí odboru 

Orgán ochrany ovzduší Krajského úřadu Pardubického kraje s 
předloženým návrhem rozhodnutí souhlasí. 
 
 
 
Orgán ochrany přírody Krajského úřadu Pardubického kraje k 
předloženému návrhu rozhodnutí nemá námitek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu Krajského úřadu 
Pardubického kraje k předloženému návrhu rozhodnutí nemá 
námitek.  
 
 
 
Orgán státní správy lesů Krajského úřadu Pardubického kraje 
nemá k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Opatovice 
nad Labem připomínky. Úpravou řešení návrhu územního plánu 
na základě vypořádání připomínek a rozhodnutí o námitkách, 
nedojde k dalšímu dotčení pozemků určených k plnění funkcí 
lesa na rámec již odsouhlaseného předchozího řešení.  
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7. Magistrát města Pardubice, 
odbor dopravy, Pardubice  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  
 

8. Magistrát města Pardubic, 
odbor správních agend, 
Pernštýnské náměstí 1, 
Pardubice, 530 21 
ze dne 16. 06. 2017 
Č.j.: MmP 32721/2017 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče, jako 
příslušný orgán státní památkové péče, obdržel dne 19. 5. 2017 žádost Magistrátu 
města Pardubic, OHA-ÚÚP, pod čj. MmP 31845/2017 ze dne 17. 5. 2017, o 
stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 
uplatněných k upravenému návrhu územního plánu Opatovice nad Labem po 
veřejném projednání, sděluje ve smyslu ust. § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto 

                               stanovisko: 
Orgán státní památkové péče vydal k řízení o územním plánu pro katastrální území 
Opatovice nad Labem a Pohřebačka stanovisko pod č.j. MmP 73841/2014 ze dne 5. 
1. 2015 a dále stanovisko pod č.j. MmP 25305/2016 ze dne 21. 4. 2016 k návrhu 
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
územního plánu Opatovice nad Labem. Ve vydaných stanoviscích bylo 
zkonstatováno dosažení dohody na ochranu zájmů státní památkové péče. 

Návrh rozhodnutí se nedotýká zájmů chráněných v oblasti státní památkové péče, 
proto k věci nemáme žádných připomínek. 

Zdeněk Tobiáš 
Referent památkové péče 

Dotčený orgán nemá k návrhu rozhodnutí o námitkách a 
vyhodnocení připomínek, připomínky. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9. Magistrát města Pardubic, 
odbor životního prostředí 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko. 
  

 

 

10 Ministerstvo dopravy ČR Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  

11 Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, Praha  
zn. MPO 32827/2017 ze dne 
26. 5. 2017 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využívání 
nerostného bohatství, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č.44/1988 Sb. 
(horní zákon v platném znění) a podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č.183/2006 
Sb. (stavební zákon v platném znění), vydáváme k předkládanému návrhu 
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
územního plánu Opatovice nad Labem toto stanovisko. 

S návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek souhlasíme. Jen pro 
informaci uvádíme, že do západní části správního území obce zasahuje ložisko 
nevyhrazených nerostů štěrkopísků č. 3209600 Plačice - Libišany a další menší 
ložisko nevyhrazených nerostů štěrkopísků (č. 5250500 Opatovice nad Labem -Za 
hřištěm) se nachází jihovýchodně od Opatovic. Obě tato ložiska jsou součástí 
pozemků. 
Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D. 
Ředitel odboru hornictví 

Dotčený orgán s předloženým návrhem rozhodnutí o námitkách 
a vyhodnocení připomínek souhlasí. 
 

12 Ministerstvo zdravotnictví ČR, 
Praha  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko. 

 

 

13 Ministerstvo životního 
prostředí, Praha 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  
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14 Obvodní báňský úřad pro 
území krajů 
Královéhradeckého a 
Pardubického, Wonkova 
1142/1, Hradec Králové,  
500 02 
ze dne 24. 05. 2017 
zn.: SBS 16807/2017/OBÚ-
09/1 

Dne 17.5.2017 byla na Obvodním báňském úřadě pro území krajů 
Královéhradeckého a Pardubického se sídlem v Hradci Králové zaevidována pod č.j. 
SBS 16807/2017 Vaše žádost k uplatnění stanoviska k návrhu vyhodnocení 
připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách k upravenému návrhu Územního 
plánu Opatovice nad Labem, ze dne 17.5.2017, pod č.j. MmP 31845/2017, ke 
kterému vydáváme následující stanovisko. 
OBÚ v Hradci Králové nemá připomínky k návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu 
rozhodnutí o námitkách k upravenému návrhu Územního plánu Opatovice nad 
Labem, protože v evidenci vedené zdejším úřadem není veden žádný dobývací 
prostor na pozemcích v k.ú. Opatovice nad Labem. 
Ing. André M i k s c h 
předseda úřadu 

Dotčený orgán nemá připomínky. 
 

15 Ministerstvo obrany ČR, Sekce 
ekonomická a majetková, 
Pardubice, Sp. zn. 
5023/62983/2017-8201-OÚZ-
PCE ze dne 13. 06. 2017 

Jako dotčený orgán státní správy na základě zák. č. 222/1999 Sb. o zajišťování 
obrany České republiky, v y d á v á Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 11. září 2015 a ve 
smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. vedoucí oddělení ochrany územních 
zájmů Pardubice, Odboru ochrany územních zájmů, Sekce ekonomické a 
majetkové, Bc. Pavla Hromádková, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice, v 
souladu s § 175 zák. č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona), následující stanovisko: 
K předloženému vyhodnocení nemáme připomínek. 
Vyřizuje: Bc. Pavla Hromádková, tel: 973 245 733 
Bc. Pavla Hromádková 
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice 

Dotčený orgán nemá připomínky. 
 
 
 
 

16 Státní pozemkový úřad, 
Oddělení správy 
vodohospodářských děl, Praha  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

17 Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor rozvoje, oddělení 
územního plánování ze dne 
09.06.2017, č.j. KrÚ 
34848/2017 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen krajský úřad) obdržel dne 
18. 5. 2017 žádost o vydání stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Opatovice nad 
Labem. 
Krajský úřad dle § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje jako 
nadřízený orgán následující stanovisko z hlediska vyhodnocení souladu územního 
plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem a zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy. 
V odůvodnění návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 
nelze uvést, že umístění zařízení pro energetické využití odpadů je podmíněno 
pořízením a vydáním aktualizace zásad územního rozvoje. V odůvodnění se také 
nelze odkazovat na neaktuální dokument Územní prognóza jádrového území 
Hradecko – Pardubické aglomerace. Návrh vyhodnocení připomínek a návrh 
rozhodnutí o námitkách je nutné v tomto smyslu přepracovat. 
Odůvodnění 
Krajskému úřadu byl předložen návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrhy - vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o 
námitkách, byly ve smyslu stanoviska Krajského úřadu 
Pardubického kraje, odboru rozvoje, přepracovány. 
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připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Opatovice nad Labem. 
Předložený návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek není 
v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 1, 
která byla schválena vládou České republiky 15. 4. 2015. 

V odůvodnění návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek je 
konstatováno (str. 5, 13): „...zařízení pro energetické využití odpadu je 
specifikováno jako zařízení s možným nadregionálním významem. Pojem 
nadregionální je třeba chápat jako takový, který svým vlivem 
výrazně přesahuje hranice obce, tedy obdobně jako záležitosti nadmístního 
významu dle § 43 odst. 1 stavebního zákona. ...Toto nelze posoudit na úrovni 
podrobnosti územního plánu, naopak je třeba síť promítnout do nadřazených ÚPD“. 
Výše uvedený odstavec požadujeme přepracovat. Respektive považujeme za nutné 
uvést úplné informace z Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016-
2023 (plán odpadového hospodářství) a opravit znění ve smyslu stavebního zákona. 
Plán odpadového hospodářství zařazuje mezi zařízení s možným nadregionálním 
významem: 

• Zařízení pro energetické využití. 

• Zařízení pro využití nebo odstranění ostatních odpadů (např. skládky). 

• Zařízení pro využití nebo odstranění nebezpečných odpadů. 

• Zařízení pro využití vhodných biologicky rozložitelných odpadů z obcí 
(např. kompostárny, bioplynové stanice). 

• Systémy svozu a přepravy odpadů včetně překládacích stanic. 

• Zařízení pro dotřídění a úpravu odpadů. 

• Systémy sběru využitelných, objemných, nebezpečných, směsných a 
dalších odpadů, včetně 

• zpětného odběru výrobků. 

• Zařízení a technologie pro zpracování a materiálové využití vytříděných a 
upravených odpadů. 

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje nevymezují samostatné plochy pro 
výše uvedená zařízení a z plánu odpadového hospodářství nevyplývají požadavky na 
vymezení ploch a koridorů nadmístního významu v zásadách územního rozvoje. Z 
uvedeného pojmu „nadregionální“ v plánu odpadového hospodářství nelze 
automaticky dovodit, že se jedná o plochy nadmístního významu ve smyslu § 43 
stavebního zákona. Návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem vyhodnocení 
připomínek nelze stanovit (rozhodnout), že je umístění těchto zařízení podmíněno 
řešením v zásadách územního rozvoje, a že se jedná o záležitosti nadmístního 
významu ve smyslu § 43 stavebního zákona. Od 1. 1. 2013 je možné řešit záležitosti 
nadmístního významu v územním plánu v případě, že v zásadách obsaženy nejsou, 
za podmínky, že to krajský úřad nevyloučí ve svém stanovisku podle § 50 odst. 7 
stavebního zákona z důvodu, že záležitost nadmístního významu má významný 
negativní vliv na území jiných obcí. 
Z výše uvedeného vyplývá, že nelze rozhodnout o námitce (vyhodnotit připomínku) 
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s odůvodněním, že zařízení musí být prvotně vymezeno (řešeno) v zásadách 
územního rozvoje. 
V odůvodnění je jako podklad, o který se opírá rozhodnutí o námitce, uvedena 
Územní prognóza jádrového území Hradecko – Pardubické aglomerace (ÚPR 
JÚHPA). Sdělujeme, že územní prognóza byla dle zákona č. 50/1976 Sb. územně 
plánovacím podkladem. ÚPR JÚHPA byla pořízena jako podklad pro zpracování 
Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje. Ve smyslu 
přechodného ustanovení § 185 stavebního zákona byla vyhodnocena z hlediska 
aktuálnosti a následně již nebyla potvrzena její aktuálnost v evidenci územně 
plánovací činnosti. 
Doporučujeme pro úplnost podkladů zahrnout do odůvodnění vyhodnocení kromě 
usnesení Zastupitelstva obce Opatovice nad Labem a usnesení Zastupitelstva města 
Pardubice i usnesení Zastupitelstva města Hradec Králové ZM2015/406, ve kterém 
zastupitelstvo města uložilo „v rámci další přípravy a projednávání Územní 
energetické koncepce pro města Hradec Králové a Pardubice uplatnit požadavek 
města Hradec Králové na vypuštění záměru zařízení EVO - spalovny komunálních 
odpadů z tohoto dokumentu“. 
Ing. Pavel Kalivoda 
vedoucí odboru 

Zpracovala Ing. arch. Mariana Zmítková, referentka odboru hlavního architekta, jako pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostou obce Pavlem 
Kohoutem.  
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VYHODNOCENÍ DRUHÉHO OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ ÚP OPATOVICE NAD LABEM – DO, KRAJSKÝ ÚŘAD  
 
P.č. Dotčený orgán                                                                                          Stanoviska Vyhodnocení stanovisek 

1. ČR – Státní energetická 
inspekce, Hradec Králové 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  
 
 

2. Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, Územní 
odbor Pardubice, Teplého 
1526, Pardubice, 530 02 
ze dne: 11. 9. 2017 
Č.j.: HSPA-12-532/2017-Sh, 
doručeno dne 13. 09. 2017  
 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 
26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), a dle 
ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše 
uvedenou dokumentaci předloženou dne 3. 8. 2017 a k této vydává v souladu s 
ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

souhlasné závazné stanovisko 

Odůvodnění 
Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje 
obsahové náležitosti uvedené ve vyhlášce 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. ve vztahu k přístupovým komunikacím a 
zdrojům požární vody jakožto veřejně prospěšným stavbám definovaným podle 
ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předložená 
dokumentace dále splňuje požadavky § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a 
provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Poučení 
Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. 
mjr. Ing. Kateřina Shejbalová 
vrchní komisař 
vedoucí pracoviště prevence, 
ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

Dotčený orgán uplatnil souhlasné stanovisko. 

3. Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje se sídlem 
v Pardubicích, Mezi Mosty 
1793, Pardubice, 530 03 
č.j. KHSPA 13818/2017/HOK-
Pce ze dne 07.08.2017, 
doručeno dne 12. 09. 2017 
 

Na základě podání oznámení Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního 
architekta, Štrossova 44, 530 21 Pardubice, doručeného dne 3. 8. 2017, Krajská 
hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, (dále jen „KHS“), 
jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. b) zák. č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“) posoudila předložený „návrh Územního plánu Opatovice nad Labem“ k 
druhému opakovanému veřejnému projednání. 

Dotčený orgán uplatnil souhlasné stanovisko. 
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Po zhodnocení souladu předloženého návrhu Územního plánu k druhému 
opakovanému veřejnému projednání s požadavky předpisů v oblasti ochrany 
veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona toto 
stanovisko: 
S „návrhem Územního plánu Opatovice nad Labem“ k druhému opakovanému 
veřejnému projednání 

s o u h l a s í . 
Odůvodnění 
Dne 3. 8. 2017 bylo na KHS doručeno oznámení Magistrátu města Pardubic, Odboru 
hlavního architekta, Štrossova 44, 530 21 Pardubice (sp. zn. OHA/9806/2008/Zm ze 
dne 2. 8. 2017) ve věci „zahájení druhého opakovaného řízení o Územním plánu 
(dále jen „ÚP“) Opatovice nad Labem - druhé opakované veřejné projednání.“ 

KHS se vyjádřila k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení 
připomínek, uplatněných k upravenému návrhu ÚP Opatovice nad Labem po 
veřejném projednání, stanoviskem pod čj. KHSPA 8584/2017/HOK-Pce ze dne 
5. 6. 2017, bez podmínek. 

Dále se KHS vyjádřila k návrhu ÚP k opakovanému veřejnému projednání 
stanoviskem pod čj. KHSPA 14695/2016/HOK-Pce ze dne 5. 9. 2016, s podmínkou: 

Pokud budou do lokality Z17 umisťovány stavby a zařízení, které by mohly 
vyžadovat ochranu před hlukem z provozu stávající železniční vlečky, bude KHS 
požadovat, aby byly tyto stavby vedeny jako podmíněně přípustné. V další fázi řízení 
(územní apod.) bude KHS požadovat doložit nepřekročení hygienických limitů hluku 
z provozu stávající železniční vlečky. 

Výše uvedená podmínka KHS byla zapracována do textové části návrhu ÚP 
Opatovice nad Labem. 

V návrhu ÚP Opatovice nad Labem k druhému opakovanému veřejnému 
projednání byly změněny rozlohy lokalit s označením Z2, Z14 a Z15. Ostatní lokality, 
které byly návrhem ÚP Opatovice nad Labem vymezeny, zůstávají ve stejném znění. 

Ing. Bronislava Pozděnová 
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální 

4. Státní veterinární správa Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

5. Krajský úřad Pardubického 
kraje, Odbor dopravy a 
silničního hospodářství 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

6. Krajský úřad Pardubického 
kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství, 
Komenského náměstí 125, 
Pardubice, 532 11 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard Pinkas) 
Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a 
o změně některých dalších zákonů v platném znění a souvisejících předpisů 
neuplatňuje orgán ochrany ovzduší Krajského úřadu Pardubického kraje žádné další 
požadavky nad rámec vyplývající ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a 

Orgán ochrany ovzduší  
Dotčený orgán uplatnil souhlasné stanovisko. 
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ze dne 04. 09. 2017 
Č.j.: KrÚ 53764/2017/OŽPZ/Ti, 
doručeno dne 6. 09. 2017 

územně analytických podkladů. 

Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. M. Pešata) 
Z hlediska zvláště chráněných území (přírodních památek a přírodních rezervací), 
lokalit soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti a evropsky významné lokality), zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů i regionálního územního systému ekologické 
stability, které jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění, v kompetenci Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany 
přírody a krajiny, nemá orgán ochrany přírody zásadní námitky. 

Orgán ochrany přírody opakovaně upozorňuje zpracovatele upraveného návrhu, 
že umístění alternativního návrhu možného vedení trasy cyklistické stezky DS2 
může významně zasáhnout do lokálního biocentra LBC 54, jedná se o lokální 
biocentrum navazující na nadregionální biokoridor. Na území lokálního biocentra 
se vyskytují významné biotopy (např. smíšené lužní lesy s dubem letním), 
takováto podmáčená stanoviště bývají taktéž významným místem výskytu zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin (což dokládají i údaje z nálezové databáze 
agentury ochrany přírody a krajiny ČR, kde je zaznamenán výskyt např. lesáka 
rumělkového, páchníka hnědého, skokana ostronosého apod.). Orgán ochrany 
přírody upozorňuje, že před případnou realizací záměru bude pravděpodobně 
nutné zajistit biologický průzkum lokality a na základě jeho výsledků případně 
žádat o povolení výjimky ze základní ochrany zvláště chráněných druhů živočichů 
a rostlin. Na vydání povolení není právní nárok. Z pohledu ochrany přírody je dle 
názoru orgánu ochrany přírody možné považovat tuto variantu za nevhodnou. 

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

SOUHLAS 
k uvedené věci ”ÚP Opatovice nad Labem, nové podklady, návrh", s 
vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 
vyhlášky č. 13/1994 Sb. 
Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 72,3300 ha, z toho: 
� Lokality: Z01a, Z01b, Z01c, Z02a, Z02b, Z06a, Z06c, Z08, Z09, Z13a, Z14a, Z15a, 

Z15c, Z17c, Z18a, Z18b, Z24, Z25 - rozloha 24,5500 ha. Využití je možné pro 
bydlení. 

� Lokality: Z04a, Z17b, Z26b, Z26c, Z34a, Z34b, Z34c, Z38a, Z38b, Z38c, Z38d - 
rozloha 3,1800 ha. Využití je možné pro dopravu. 

� Lokality: Z03, Z06b, Z10, Z12, Z16, Z19, Z23, Z40 - rozloha 2,9400 ha. Využití je 
možné pro občanskou vybavenost. 

� Lokality: Z05, Z17a - rozloha 0,9500 ha. Využití je možné pro rekreaci. 
� Lokality: Z22, Z37 - rozloha 0,2400 ha. Využití je možné pro technickou 

 
 
Orgán ochrany přírody 
 
 
 
 
 
 
 
Informace, že umístění alternativního návrhu možného vedení 
trasy cyklistické stezky CS2 (označení DS2 není správné) může 
významně zasáhnout do lokálního biocentra LBC 54 se nachází 
v textové části výroku na str. 33 (kapitola d.1.4) a doplnění je 
v odůvodnění na str. 229 (kapitola i.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
Stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné. 
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infrastrukturu. 
� Lokality: Z01d, Z02c, Z13b, Z14d, Z15d, Z18c - rozloha 1,6500 ha. Využití je 

možné pro veřejná prostranství. 
� Lokality: Z07, Z28, Z29, Z32, Z33 - rozloha 28,8600 ha. Využití je možné pro 

výrobu. 
� Lokality: K11, K12, K13 - rozloha 1,5500 ha. Využití je možné pro zalesnění. 
� Lokality: K02, K03, K04, K05, K06, K08, K09, K10, Z02d, Z04b, Z06d, Z11, Z14b, 

Z14c, Z20 - rozloha 9,3900 ha. Využití je možné pro zeleň. 
ODŮVODNĚNÍ 

Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 
334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších předpisů. Pořizovatel územně plánovací 
dokumentace je dle § 5 odst. 1 zákona povinen řídit se zásadami plošné ochrany 
zemědělského půdního fondu, které jsou uvedeny v § 4 zákona. Dle § 4 odst. 3 
zákona lze (cit.): „Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v 
případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany 
zemědělského půdního fondu." V případě, že jsou některé takové plochy přejímány 
z platné územně plánovací dokumentace a zároveň je zachováno i jejich funkční 
využití, využil orgán OZPF § 4 odst. 4 zákona. 
U lokality č. Z26c (doprava, 0,6700 ha, I. a II. třída ochrany) byla shledána převaha 
jiného veřejného zájmu. 
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. 
Upozorňujeme na opakované chyby v tabulkových podkladech. Např. u lokality č. 
Z14 není u ploch 0,6200 a 4,7200 součet 5,3300 ha, ale 5,3400 ha; u lokality č. 
Z02C není u ploch 0,0200, 0,0400 a 0,0300 součet 0,0500 ha, ale 0,0900 ha atd. 
Požadujeme provést opravy součtů. 

Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana Klapková): 
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemáme jako orgán 
státní správy lesů Krajského úřadu Pardubického kraje k druhému opakovanému 
veřejnému projednání návrhu územního plánu Opatovice nad Labem připomínky - 
dle textové části odůvodnění návrhu územního plánu v kap. n. „ Vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na 
pozemky určené k plnění funkce lesa" k záboru pozemků určených k plnění funkcí 
lesa nedochází. 

Ing. Hejduk Josef 
vedoucí odboru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektant opraví chyby v tabulkových podkladech dle 
stanoviska dotčeného orgánu. 
 
 
 
Orgán státní správy lesů 
Dotčený orgán nemá připomínky. 
 
 

7. Magistrát města Pardubic, 
Odbor dopravy 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

8. Magistrát města Pardubic, 
odbor správních agend, úsek 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  
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památkové péče 

9. Magistrát města Pardubic, 
Odbor životního prostředí, 
Štrossova 44, Pardubice,  
530 21 
ze dne 23. 08. 2017 
Č.j.: OŽP/50877/2017/Ves, 
podané dne 24. 08. 2017 

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 připomínky k upravenému 
návrhu ÚP. 
Ing. Monika Lofelmannová 

Oddělení ochrany přírody: 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění k 
upravenému návrhu ÚP Opatovice nad Labem nemáme námitek. 
Z hlediska zák. č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu je 
kompetentní k vyjádření Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ. 
Ing. Petr Veselovský 
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme námitky. 
Ing. František Meduna 

Oddělení vodního hospodářství: 
Z vodohospodářského hlediska nemáme zásadních připomínek. 
Otto Sigmund 

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

Ing. Miroslav M í č a 
vedoucí OŽP 

Oddělení odpadů a ovzduší: 
Dotčený orgán nemá připomínky. 
 
 
 

Oddělení ochrany přírody: 
Dotčený orgán nemá připomínky 
 
 
 
 
 
 

Oddělení vodního hospodářství: 
Dotčený orgán nemá připomínky 

10. Ministerstvo dopravy ČR Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

11. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, Na Františku 32, 
Praha 1, 110 15 
ze dne 28. 8. 2017 
Č.j.: MPO 51419/2017, 
doručeno dne 31. 08. 2017 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využívání 
nerostného bohatství, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č.44/1988 Sb. 
(horní zákon v platném znění) a podle ustanovení § 52 odst. 1 zákona č.183/2006 
Sb. (stavební zákon v platném znění), uplatňujeme k návrhu Územního plánu 
Opatovice nad Labem toto stanovisko: 

Územní plán nenavrhuje do ložiska nevyhrazených nerostů - štěrkopísků č. 3209600 
Plačíce - Libišany, zasahujícího do západní části řešeného území, žádné rozvojové 
plochy. Toto ložisko je stejně jako ložisko nevyhrazených nerostů - štěrkopísků č. 
5250500 Opatovice nad Labem - za hřištěm, vymezené kolem rybníka jihovýchodně 
od sídla, součástí pozemku. Právě kolem rybníka na okraji tohoto ložiska vymezuje 
územní plán smíšenou krajinnou plochu K15 s převládající přírodní a rekreační 
funkcí. 

S návrhem ÚP Opatovice nad Labem v zásadě souhlasíme. 

Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D. 
ředitel odboru hornictví 

Stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné. 

 

12. Ministerstvo zdravotnictví ČR Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  
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13. Ministerstvo životního 
prostředí, Odbor výkonu státní 
správy   

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

14. Obvodní báňský úřad pro 
území krajů Královéhradeckého 
a Pardubického, Wonkova 
1142/1, Hradec Králové,  
500 02  
ze dne 9. 8. 2017 
Č.j.: SBS 26061/2017/OBÚ-
09/1, doručeno dne 
10. 08. 2017    
 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického 
zaevidoval dne 3. 8. 2017 Vaše oznámení, zaslané pod sp. zn. OHA/9806/2008/Zm a 
čj. MmP 49558/2017, o zahájení druhého opakovaného řízení o Územním plánu 
Opatovice nad Labem, včetně druhého opakovaného veřejného projednání návrhu 
územního plánu (dále jen „návrh územního plánu“ a „řízení o územním plánu“). 
S odvoláním na své poslední vyjádření, zaslané Vám pod č.j. SBS 12137/2016/OBÚ-
09/1, zdejší úřad sděluje, že v evidenci dobývacích prostorů a jejich změn vedené 
na základě ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, v úplném znění Dále jen „zákon“), neeviduje na řešeném 
území žádný dobývací prostor. 
Zároveň zdejší úřad upozorňuje, že do řešeného území zasahují ložiska 
nevyhrazeného nerostu štěrkopísku č. 3209600 Plačice - Libišany a č. 5250500 
Opatovice nad Labem - Za hřištěm. 
V elektronicky veřejně přístupném návrhu územního plánu je tato skutečnost 
uvedena, včetně respektování požadavků zvláštních předpisů, viz např. kap. d. 2. 4 
textové části (příl. č. I. A), dále kap. f) odůvodnění. 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického proto 
nemá k řízení o územním plánu žádných připomínek a omlouvá svou neúčast na 
veřejném projednání návrhu územního plánu dne 14.9.2017 v Opatovicích nad 
Labem. 

Ing. André M i k s c h 
předseda úřadu 

Stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné. 
 

15. Ministerstvo obrany ČR, Sekce 
ekonomická a majetková MO 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

16. Státní pozemkový úřad, Odbor 
vodohospodářských staveb, 
Husinecká 1024/11a, Praha 3 
– Žižkov, 130 00 
ze dne 14. 06. 2017 
Č.j.: SPU 362441/2017, 
doručeno dne 14. 08. 2017 

Dne 3. 8. 2017 jsme od Vás obdrželi oznámení opakovaného veřejného projednání 
návrhu Územního plánu Opatovice nad Labem. 

K dané věci Vám sdělujeme následující: 

K Návrhu Územního plánu (ÚP) Opatovice nad Labem je nadále v platnosti naše 
vyjádření č. j. SPU 054531/2014 ze dne 14. 2. 2014. 

Dále upozorňujeme, že v zájmové lokalitě označené v ÚP Opatovice jako lokalita 
„Z6“ - zastavitelné územ se nachází HOZ 1. Tuto stavbu požadujeme respektovat a 
zachovat její funkčnost. Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby požadujeme 
zachovat podél tohoto HOZ nezastavěný manipulační pruh o šíři 6 m od břehové 
hrany na obě strany. 

K návrhu ÚP Opatovice nad Labem nemáme další připomínky. 

Toto vyjádření se vydává za SPÚ, odbor vodohospodářských staveb z titulu vlastníka 
technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím) a platí 2 roky 
ode dne jeho vydání. 

Informace o tom, jaké HOZ se v předmětném území nacházejí a 
o tom, že bude zachován kolem nich manipulační pruh o šíři 
6 m od břehové hrany na obě strany, je uvedena v textové části 
odůvodnění na str. 234 v kapitole i.3. 



ÚZEMNÍ PLÁN OPATOVICE NAD LABEM                                   etapa: ÚP PRO VYDÁNÍ                                                 příloha: I.A  -  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ  

184 
příloha:  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP                                                                                                                                                 

S pozdravem 

Ing. Tomáš Purkrábek 
Vedoucí oddělení VHS Hradec Králové 
Státního pozemkového úřadu 

 Krajský úřad Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

17. Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor rozvoje, oddělení 
územního plánování, 
Komenského náměstí 125, 
Pardubice, 532 11 
ze dne 8. 8. 2017 
Č.j.: KrÚ 53763/2017, 
doručeno dne 9. 08. 2017 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen krajský úřad) obdržel dne 
4. 8. 2017 oznámení o zahájení opakovaného řízení o návrhu Územního plánu 
Opatovice nad Labem (dále jen územního plánu), ve smyslu § 52 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

Dle ustanovení § 52 ve spojení s § 53 odst. 2 stavebního zákona krajský úřad jako 
nadřízený orgán uplatňuje stanovisko k částem řešení, které byly od veřejného 
projednání změněny. 

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

Odůvodnění: 

Krajský úřad vydal k návrhu územního plánu dne 31. 7. 2014 pod č. j. KrÚ 
48756/2014 stanovisko ve kterém shledal na základě posouzení dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona nedostatky a dne 4. 12. 2014 krajský úřad vydal pod čj. KrÚ 
75284/2014 stanovisko potvrzující odstranění nedostatků návrhu dle § 50 odst. 8 
stavebního zákona. 

Dokumentace návrhu územního plánu pro opakované veřejné jednání nebyla 
měněna z hlediska záměru dotýkajících se nadřazené územně plánovací 
dokumentace a z hlediska zajištění koordinace širších územních vztahů. Návrh 
územního plánu nebyl doplněn o záměry nadmístního významu, které by nebyly 
řešeny v zásadách územního rozvoje. 

Návrh územního plánu je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, 
ve znění aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky 15. 4. 2015. 

Návrh územního plánu je v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického 
kraje, ve znění aktualizace č. 1, které nabyly účinnosti 7. 10. 2014. 

Z hlediska širších územních vztahů je územní plán koordinován s územně 
plánovacími dokumentacemi sousedních obcí. 

Ing. Pavel Kalivoda 
vedoucí odboru 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu k dokumentaci pro opakované 
veřejné projednání neuplatňuje požadavky na úpravu návrhu 
územního plánu.  

Zpracovala Ing. arch. Mariana Zmítková, jako pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Opatovice nad Labem Ing. Pavlem Kohoutem – starostou obce. 
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STANOVISKA DO  A  KRAJSKÉHO ÚŘADU  K  NÁVRHU  ROZHODNUTÍ  O NÁMITKÁCH  ÚP  OPATOVICE  NAD  LABEM  VE 

DRUHÉM  OPAKOVANÉM  VEŘEJNÉM  PROJEDNÁNÍ 

V rámci druhého opakovaného veřejného projednání nebyla uplatněna žádná připomínka. 
 

P.č. Dotčený orgán                                                                                          Stanoviska Vyhodnocení stanovisek 

1. ČR – Státní energetická 
inspekce, Hradec Králové 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  
 
 

2. Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, č.j.  HSPA-
12-871/2017-Sh ze dne 
02.12.2017, doručeno dne 
11.12.2017 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 
26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO"), a dle 
ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše 
uvedenou dokumentaci předloženou dne 3. 11. 2017 a k této vydává v souladu s 
ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

souhlasné závazné stanovisko 
Odůvodnění 

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje 
obsahové náležitosti uvedené ve vyhlášce 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. ve vztahu k přístupovým komunikacím a 
zdrojům požární vody jakožto veřejně prospěšným stavbám definovaným podle 
ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předložená 
dokumentace dále splňuje požadavky § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a 
provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Poučení 
Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. 
mjr. Ing. Kateřina Shejbalová 
vrchní komisař vedoucí pracoviště 
prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

Dotčený orgán s předloženým návrhem rozhodnutí o námitkách 
souhlasí. 

 

3. Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  

4. Státní veterinární správa, 
Pardubice 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  

5. Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor dopravy a 
silničního hospodářství, 
Pardubice 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  
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6. Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, 
Komenského náměstí 125, 
Pardubice, 532 11, ze dne 
30.11.2017, č.j. KrU 
72935/2017/OZPZ/Ti, 
doručeno dne 5.12.2017 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard Pinkas) 
Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 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 Ing. Michal Pešata) 
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), evropsky 
významné lokality, ptačí oblasti a přírodní parky, není k tomu, jakým způsobem byly 
vypořádány námitky a připomínky vznesené k návrhu územního námitek. 
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 „Návrh rozhodnutí o námitkách  a vypořádání 
připomínek vznesených k návrhu územního plánu Opatovice nad Labem". 
Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana Klapková): 
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemáme připomínky k 
dokumentu "Návrh rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek vznesených k 
návrhu územního plánu Opatovice nad Labem". 
Ing. Hejduk Josef 
vedoucí odboru 

Orgán ochrany ovzduší s předloženým návrhem rozhodnutí 
souhlasí. 
 
 
 
Orgán ochrany přírody k předloženému návrhu rozhodnutí 
nemá námitek.  
 
 
 
 
 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu k předloženému 
návrhu rozhodnutí nemá námitek.  
 
 
 
Orgán státní správy lesů nemá k návrhu rozhodnutí o námitkách 
připomínky. 

7. Magistrát města Pardubice, 
odbor dopravy, Pardubice 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
 

 

8. Magistrát města Pardubic, 
odbor správních agend, 
Pernštýnské náměstí 1, 
Pardubice, 530 21 
ze dne 08. 11. 2017 
Č.j.: MmP 70307/2017, 
doručeno dne 13. 11. 2017 
 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče, jako 
příslušný orgán státní památkové péče, obdržel dne 6. 11. 2017 žádost Magistrátu 
města Pardubic, OHA-ÚÚP, pod čj. MmP 69885/2017 ze dne 3. 11. 2017, o 
stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k upravenému návrhu 
územního plánu Opatovice nad Labem po opakovaném veřejném projednání, ke 
které ve smyslu ust. § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, sděluje toto 
 

stanovisko: 
Orgán státní památkové péče k věci konstatuje skutečnost, že návrh rozhodnutí o 
námitkách se nedotýká zájmů chráněných v oblasti státní památkové péče, proto k 
věci nemáme žádných připomínek. 

Zdeněk Tobiáš 
Referent památkové péče 

Dotčený orgán nemá k návrhu rozhodnutí o námitkách žádných 
připomínek. 
 

9. Magistrát města Pardubic, 
odbor životního prostředí, č.j. 
OŽP/70346/2017/Ves ze dne 

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 připomínky k návrhu 

Oddělení odpadů a ovzduší: 
Dotčený orgán nemá k návrhu rozhodnutí o námitkách 
připomínky. 
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6.12.2017, doručeno dne 
7.12.2017 

rozhodnutí o námitkách. Ing. Monika Lofelmannová 

Oddělení ochrany přírody: 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění 
nemáme k návrhu rozhodnutí o námitkách připomínek. 
Z hlediska zák. č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu je 
kompetentní k vyjádření Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ. 
Ing. Petr Veselovský 
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, souhlasíme s návrhem rozhodnutí o 
námitkách.  
Ing. František Meduna 

Oddělení vodního hospodářství: 
Z vodohospodářského hlediska nemáme zásadních připomínek.  
Otto Sigmund 
Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není rozhodnutím podle 
správního řádu, a proto nelze proti němu podat odvolání. Odbor životního 
prostředí si vyhrazuje možnost změnit toto vyjádření, vyjdou-li ve věci najevo nové 
okolnosti, které by mohly mít vliv na zájmy ochrany životního prostředí.  
Ing. Miroslav M í č a  
 vedoucí OŽP 

 
 
Oddělení ochrany přírody: 
Dotčený orgán nemá k návrhu rozhodnutí o námitkách 
připomínky. 
 
 
 
 
 
 
Oddělení vodního hospodářství: 
Dotčený orgán nemá k návrhu rozhodnutí o námitkách 

připomínky. 

10. Ministerstvo dopravy ČR, Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  

11. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, Praha  
zn. MPO 70745/2017 
ze dne 15. 11. 2017, doručeno 
dne 15. 11. 2017 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využívání 
nerostného bohatství, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č.44/1988 Sb. 
(horní zákon v platném znění) a podle ustanovení §53 odst. 1 zákona č.183/2006 
Sb. (stavební zákon v platném znění), nemáme k předkládanému návrhu rozhodnutí 
o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního 
plánu Opatovice nad Labem žádné připomínky. 
Do západní části správního území obce zasahuje ložisko nevyhrazených nerostů 
štěrkopísků č. 3209600 Plačice - Libišany a další menší ložisko nevyhrazených 
nerostů štěrkopísků (č. 5250500 Opatovice nad Labem -Za hřištěm) se nachází 
jihovýchodně od Opatovic. Obě tato ložiska jsou součástí pozemků. Žádná z 
námitek či připomínek se pozemků, na nichž tato ložiska leží, netýká. 

Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D. 
Ředitel odboru hornictví 

Dotčený orgán k předloženému návrhu rozhodnutí o námitkách 
nemá žádné připomínky. 
 

12. Ministerstvo zdravotnictví ČR, 
Praha 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko. 
 

 

13. Ministerstvo životního 
prostředí, Praha 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko. 
 

 

14. Obvodní báňský úřad pro 
území krajů Královéhradeckého 
a Pardubického, Wonkova 
1142/1, Hradec Králové,  

Dne 3.11.2017 byla na Obvodním báňském úřadě pro území krajů 
Královéhradeckého a Pardubického se sídlem v Hradci Králové (dále jen „OBÚ v 
Hradci Králové") zaevidována pod č. j. SBS 36976/2017 Vaše žádost k uplatnění 
stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách k upravenému návrhu Územního plánu 

Dotčený orgán dle vydaného stanoviska pod čj. SBS 
16807/2017/OBÚ-09/1 nemá připomínky 
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500 02 
ze dne 07. 11. 2017 
zn.: SBS  36976/2017/OBÚ-
09/1, doručeno dne 
07. 11. 2017 

Opatovice nad Labem po opakovaném veřejném projednání, ze dne 3.11.2017, pod 
č.j. MmP 69885/2017, ke kterému vydáváme následující stanovisko. 

OBÚ v Hradci Králové již vydal Vašemu úřadu pod čj. SBS 16807/2017/OBÚ-09/1 
stanovisko k připomínkám a námitkám územního plánu Opatovice nad Labem, 
které je stále platné. 

Ing. André M i k s c h 
předseda úřadu 

15. Ministerstvo obrany ČR Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  

16. Státní pozemkový úřad Praha, 
Odbor vodohospodářských 
staveb, ze dne 16. 11. 2017, 
zn. SPU 519846/2017, 
doručeno dne 23. 11. 2017 

Dne 3. 11. 2017 jsme od Vás obdrželi žádost o stanovisko k návrhu rozhodnutí o 
námitkách uplatněných k upravenému návrhu Územního plánu Opatovice nad 
Labem. 

K dané věci Vám sdělujeme následující: 

K Návrhu Územního plánu (ÚP) Opatovice nad Labem je nadále v platnosti naše 
vyjádření č. j. SPU 054531/2014 ze dne 14. 2. 2014. 

K návrhu rozhodnutí o námitkách k upravenému návrhu ÚP Opatovice nad Labem 
nemáme další připomínky. 

Toto vyjádření se vydává za SPÚ, odbor vodohospodářských staveb z titulu vlastníka 
technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím). 

Ing. Tomáš Purkrábek 
Vedoucí oddělení VHS Hradec Králové 
Státního pozemkového úřadu 

Vyjádření č. j. SPU 054531/2014 ze dne 14. 2. 2014 bylo 
uplatněno ve společném jednání; vyjádření bylo zapracováno 
do návrhu územního plánu. Dotčený orgán nemá další 
připomínky. 

17. Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor rozvoje, oddělení 
územního plánování ze dne 
15.11.2017, č.j. KrÚ 
72946/2017, doručeno dne 
15. 11. 2017 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen krajský úřad) obdržel dne 
6. 11. 2017 žádost o vydání stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách 
uplatněných k návrhu Územního plánu Opatovice nad Labem v rámci druhého 
opakovaného veřejného projednání. 
Krajský úřad dle § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje jako 
nadřízený orgán následující stanovisko z hlediska vyhodnocení souladu územního 
plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem a zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy. 
Krajský úřad neuplatňuje požadavky na úpravu předloženého návrhu rozhodnutí 
o námitkách. 
Odůvodnění 
Krajskému úřadu byl předložen návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k 
návrhu Územního plánu Opatovice nad Labem v rámci druhého opakovaného 
veřejného projednání (dále jen návrh rozhodnutí). Připomínky dle § 52 stavebního 
zákona nebyly v rámci druhého opakovaného veřejného projednání uplatněny. 
Návrh rozhodnutí není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve 
znění aktualizace č. 1, která byla schválena vládou České republiky 15. 4. 2015. 
Návrh rozhodnutí není v rozporu se stanovenými zásadami, úkoly a záměry, které 

Stanovisko nadřízeného orgánu je souhlasné; Krajský úřad 
neuplatňuje požadavky na úpravu předloženého návrhu 
rozhodnutí o námitkách. Připomínky dle § 52 stavebního 
zákona nebyly v rámci druhého opakovaného veřejného 
projednání uplatněny. 
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vyplývají ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění aktualizace č. 1, 
které nabyly účinnosti 7. 10. 2014. 
Návrh neobsahuje úkoly směřující k prověření a k vymezení nových záměrů 
nadmístního významu a nemá vliv na koordinaci širších územních vztahů. 
 
Ing. Pavel Kalivoda 
vedoucí odboru 

Zpracovala Ing. arch. Mariana Zmítková, referentka odboru hlavního architekta, jako pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostou obce Pavlem Kohoutem.  
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g) Vyhodnocení spln ění požadavk ů zadání  
 

 Zadání územního plánu bylo projednáno a zastupitelstvem obce Opatovice nad Labem schváleno dne 
6. 12. 2012 usnesením č. U 4.03/08/2012.  
 Schválen byl upravený text Zadání, který akceptuje požadavky z projednání. 

Zadání územního plánu je plněno. Respektovány jsou požadavky a záměry nadřazené ÚPD a územně 
analytické podklady (ÚAP), vymezeny byly prvky nadregionálního, regionálního i lokálního systému ekologické 
stability. Rozvoj obce respektuje urbanistickou strukturu sídel, dominanty a historické a kulturní hodnoty. 
Respektovány jsou technické podmínky území, respektován je krajinný ráz řešeného území.  

Vymezení řešeného území 

Územní plán řeší celé správní území obce Opatovice nad Labem (kód obce 575429), tj. dvě katastrální území – 
Opatovice nad Labem – o výměře 795,91 ha a Pohřebačka – o výměře 405,2 ha. Územní plán je zpracován nad 
digitální mapou KN (DKM), poskytnutou objednatelem. 

 

aa))  PPoožžaaddaavvkkyy  vvyyppllýývvaajjííccíí  zz  PPÚÚRR,,  úúzzeemmnněě  pplláánnoovvaaccíí  ddookkuummeennttaaccee  vvyyddaannéé  kkrraajjeemm,,  ppooppřřííppaadděě  zz  ddaallššíícchh  ššiirrššíícchh  

úúzzeemmnníícchh  vvzzttaahhůů..  

 
 Územní plán ve svém řešení respektuje požadavky a zásady vyplývající z PÚR, ZÚR Pk a dalších širších 
územních vztahů. Tato problematika je podrobně popsána v předchozích kapitolách textové části odůvodnění 
územního plánu / b) a c)/. 
  
 
 

bb))  PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  řřeeššeenníí  vvyyppllýývvaajjííccíí  zz  úúzzeemmnněě  aannaallyyttiicckkýýcchh  ppooddkkllaaddůů  

o Územní plán převzal, prověřil, zakreslil a respektuje limity území, vyznačené a vymezené územně 
analytickými podklady. 

o Územní plán ve svých řešeních zohlednil přírodní a kulturní hodnoty řešeného území. 

o Územní plán zohledňuje a rozvíjí silné stránky a příležitosti řešeného území: 

• využívá výhodné polohy řešeného území k významným dopravním cestám 

• využívá dostačující kapacity stávající veřejné infrastruktury a vytváří podmínky pro její zkvalitnění a 
rozšíření 

• využívá výhodné polohy řešeného území ve vztahu k dopravní dostupnosti veřejnou dopravou 

• vymezuje dostatečné kapacity rozvojových ploch pro funkci bydlení 

• ÚP vytváří podmínky k tomu, aby byl stabilizován demografický vývoj, zlepšena demografická 
struktura 

• využívá vysoké atraktivity území (výhodné dopravní napojení především na nadřazenou silniční síť) 

• stabilizuje zdroje pracovních příležitostí a vytváří podmínky pro vytvoření dalších 

o Územní plán vytváří podmínky pro řešení slabých stránek a problémů: 

• respektuje technická a prostorová řešení obchvatu I/37, který je významnou bariérou mezi sídlem 
Opatovice nad Labem a východní částí řešeného území (přírodní hodnoty podél toku řeky Labe) 

• zapojuje rekreační území v okolí Opatovického písníku do organismu urbanizovaného území 

• vytváří podmínky pro regeneraci a posílení významu centra sídla Opatovice nad Labem (území 
bývalých kasáren) 

• vytváří podmínky pro koordinaci zájmů v oblasti výrobní zóny „Elektrárny Opatovice“ to jak 
s uživateli území (výrobní zóny) tak se sousedními obcemi 

• vytváří podmínky pro posílení koeficientu ekologické stability území 

• vymezuje plochy a koridory pro skladebné části ÚSES 
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• do ploch navazujících na průjezdné úseky silnic vymezuje plochy smíšené obytné (vyšší podíl staveb 
a zařízení občanského vybavení, služeb, drobné výroby apod.) 

• respektuje technická a prostorová řešení D35 při střetu s ÚSES a technickou infrastrukturou 

o prověřeny byly záměry vyplývající z ÚAP 
 
 

cc))    PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  rroozzvvoojj  úúzzeemmíí  oobbccee  

o navržená koncepce rozvoje sídel v řešeném území nemění jejich význam a charakter ve stávající 
struktuře osídlení 

o navržená řešení se snaží o proporcionalitu jednotlivých ploch s rozdílným využitím se zohledněním 
principů udržitelného rozvoje území 

o vymezena je hranice zastavěného území v souladu s právními předpisy 
o možnosti rozvoje sídel v řešeném území zohledňují atraktivitu řešeného území ve vztahu k jeho 

výhodné poloze v těžišti rozvojové oblasti OB4 
o stanovená urbanistická koncepce navazuje na zásady stanovené v dosud platné ÚPD 
o vytvářeny jsou podmínky pro rozvoj všech složek urbanizovaného území 
o územní plán reaguje funkčním uspořádáním urbanizovaného území na důsledky průchodu 

nadřazeného dopravního systému řešeným územím 
o vymezeny jsou plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a opatření 
o respektován je krajinný ráz a přírodní hodnoty území 
o zastavitelné plochy jsou vymezeny v návaznosti na zastavěné území s možností napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu. 

 

 
dd))  PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  ppllooššnnéé  aa  pprroossttoorroovvéé  uussppoořřááddáánníí  úúzzeemmíí  ((uurrbbaanniissttiicckkoouu  kkoonncceeppccii  aa  kkoonncceeppccii  uussppoořřááddáánníí  

kkrraajjiinnyy))  

 
Řešené území je členěno na plochy s rozdílným způsobem využití podle převládající funkce. Členění ploch 
vychází z vyhlášky č. 501/2006 Sb., a metodiky MINIS. Jednotlivé druhy funkčních ploch jsou vzhledem k 
lokálním podmínkám a charakteru území dále členěny na jednotlivé typy či podtypy. 
 
Rozvojové plochy navazují na zastavěné území, vhodným způsobem ho doplňují a zkompaktňují. 
Rozvojové plochy jsou vymezeny takovým způsobem, aby se vzájemně negativně neovlivňovaly. 
Pro jednotlivé druhy a typy ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny podmínky jejich využití. 
Stanoveno je hlavní využití (pokud lze stanovit), přípustné využití hlavní a doplňkové, nepřípustné využití, 
případně podmíněně přípustné využití. Podrobné podmínky jsou stanoveny pro jednotlivé plochy změn. 
Stanoveny jsou podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu. 
Do územního plánu jsou zapracovány a zpřesněny záměry z nadřazené dokumentace – ZÚR Pk. 
Respektovány jsou zásady urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny uložené zadáním ÚP. 
 

 
ee))      PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  řřeeššeenníí  vveeřřeejjnnéé  iinnffrraassttrruukkttuurryy  

Dopravní infrastruktura 

o územní plán respektuje parametry příslušných kategorií komunikací a jejich ochranná pásma (pro 
stávající i navrhované komunikace) 

o rozvojové plochy jsou přednostně napojovány na místní obslužné komunikace, na nadřazenou 
dopravní síť jsou využívány přednostně stávající sjezdy  

o pro záměry rozšíření a doplnění dopravních systémů (silniční a železniční dopravy) jsou vymezeny 
plochy a koridory v souladu se ZÚR Pk s upřesněním dle podrobnějších podkladů a zohledněním 
konkrétních podmínek v území – D35(R35), zdvojkolejnění trati č. 031 
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o nejsou navrhována nová dopravní napojení na D35, I/37 ani do křižovatkových větví 
o původní trasa I/37 je v územním plánu vymezena pro dopravní infrastrukturu silniční – silniční síť. 

V návaznosti na tuto komunikaci jsou vymezeny plochy změny pro občanské vybavení 
o v ploše koridoru pro pokračování D35 nejsou vymezovány rozvojové plochy ani plochy územních 

rezerv 
o v krajině jsou vymezeny plochy pro účelové komunikace v souladu s komplexními pozemkovými 

úpravami, stanovené podmínky využití ploch ve volné krajině umožňují realizaci účelových komunikací 
i mimo plochy vymezené pro dopravní infrastrukturu silniční místní. 

Technická infrastruktura 

o Respektována je stávající koncepce zásobování pitnou vodou. Vytvořeny jsou podmínky pro rozšíření 
vodovodní sítě do dosahu rozvojových ploch. 

o Respektována je stávající koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod.  
o Respektována je stávající koncepce zásobování plynem.  
o Respektována je stávající koncepce zásobování teplem. 
o Respektována je stávající koncepce zásobování elektrickou energií. 
o Zásobování technickými a technologickými médii výrobní zóny „elektrárna Opatovice“ byl prověřen a 

vytvořeny jsou podmínky pro jeho doplnění. 
o Prověřena byla koncepce likvidace odpadů v sídlech řešeného území, vymezeny byly plochy pro jeho 

doplnění. 

Občanské vybavení 

o Stabilizován je areál veřejné infrastruktury (základní školy). Ostatní stavby a zařízení jsou zahrnuty 
převážně do ploch smíšených obytných. 

o Pro funkce posilující význam centra sídla Opatovice nad Labem jsou vymezeny plochy v areálu 
bývalých kasáren. 

o Rozvojové plochy pro občanské vybavení jsou vymezeny v návaznosti na místní komunikaci (ve stopě 
původní trasy I/37). 

o Plocha změny je vymezena pro občanské vybavení ve vazbě na rekreační plochy u Opatovického 
písníku. 

o Stanovené podmínky využití plochy s rozdílným způsobem využití umožňují ve vymezených plochách, 
především smíšených obytných, umístění staveb a zařízení občanského vybavení. 

Veřejná prostranství 

o Stávající veřejná prostranství jsou respektována. 
o Nově vymezovaná veřejná prostranství v rámci rozvojových ploch bydlení, která budou vymezována 

v dalších fázích přípravy záměr, budou vymezována v prostorových parametrech v souladu s platnými 
právními předpisy. 

 
 
ff))      PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  oocchhrraannuu  aa  rroozzvvoojj  hhooddnnoott  úúzzeemmíí  

o Respektovány jsou civilizační, kulturní i přírodní hodnoty území. nejsou navrhovány záměry, které by 
je ohrožovaly nebo snižovaly jejich kvalitu. 

o Pro vymezení a označení skladebných částí ÚSES byl využit jako podklad zpracovaný dokument 
„Revize lokálního ÚSES a vypracování a vypracování plánu ÚSES pro správní území obce s rozšířenou 
působností Pardubice“ (z r. 2010). 

o Rozvojové záměry jsou koordinovány se skladebnými částmi ÚSES tak, aby nebyla narušena jejich 
funkčnost. 

o Respektovány jsou limity využití území: 

� přírodní památka Hrozná 
� VKP Písník u Opatovic 
� EVL (NATURA 2000) – Orlice a Labe 
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o Při umisťování záměrů jsou přednostně využívány zemědělské půdy nižší kvality, případně jsou volena 
taková urbanistická řešení, aby zásahy do kvalitních půd byly minimalizovány. 

o Respektovány jsou plochy lesa. 
o Respektovány jsou kulturní hodnoty: např. území s archeologickými nálezy, nemovité kulturní 

památky a místní pamětihodnosti. 
o Respektována jsou veřejná prostranství, na kterých jsou umístěny pomníky anebo jsou pietními místy. 
o Nová výstavba v místě klášteřiště bývalého Opatovického kláštera je podmíněně přípustná pouze 

v rozsahu v současné době zastavěného území resp. ve stopě původních objektů. Plocha je vymezena 
jako přestavbová, neboť stávající stav a funkční využití nelze považovat za vhodné. 

o Respektována je urbanistická struktura sídel, lokální dominanty i významné stavební dominanty 
v kontextu širšího území. 

o Územní plán nevymezuje urbanisticky významné stavby, pro které může architektonickou část 
projektové dokumentace vypracovávat jen autorizovaný architekt.  

o Respektována jsou ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Lázně Bohdaneč. 

 

 
gg))      PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  vveeřřeejjnněě  pprroossppěěššnnéé  ssttaavvbbyy,,  vveeřřeejjnněě  pprroossppěěššnnáá  ooppaattřřeenníí  aa  aassaannaaccee  

 
o ÚP vymezuje v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací plochy a koridory pro VPS a 

VPO, pro které lze práva k pozemkům pouze vyvlastnit: 
o D 102 (ozn. dle ZÚR Pk) zdvojkolejnění železniční tratě č. 031,  
o D01 (ozn. dle ZÚR Pk) pokračování silnice D35 ve směru na Vysoké Mýto, 
o D03 (ozn. dle ZÚR Pk) přeložka silnice I/37,  
o K01 (ozn. dle ZÚR Pk) – napojení obcí severně od Pardubic na ČOV Pardubice – není vymezeno, 

záměr není dále sledován , 
o skladebné části ÚSES vymezené k založení,  
o U71 a U03 (ozn. dle ZÚR Pk) – skladebné části ÚSES.  

o Vymezeny jsou další plochy a koridory pro VPS a VPO vyplývající s podrobnějšího řešení a upřesnění 
v rámci ÚP.  

o P04 (ozn. dle ZÚR Pk) – VTL plynovod pro připojení elektrárny Opatovice nad Labem - případné vedení 
plynovodu a tedy i koridoru pro VPS je mimo řešené území v k.ú. Čeperka (možnosti připojení jsou 
v souladu se záměry vlastníka areálu jako informativní jevy vyznačeny), vymezena a vyznačena je 
možnost nového napojení v  severní části areálu elektrárny v souladu s řešením ÚP Čeperka (mj. v 
ploše P17 a Z30). 

 
 

 
hh))      DDaallššíí  ppoožžaaddaavvkkyy  vvyyppllýývvaajjííccíí  zzee  zzvvllááššttnníícchh  pprráávvnníícchh  ppřřeeddppiissůů  ((nnaappřřííkkllaadd  ppoožžaaddaavvkkyy  nnaa  oocchhrraannuu  vveeřřeejjnnééhhoo  

zzddrraavvíí,,  cciivviillnníí  oocchhrraannyy,,  oobbrraannyy  aa  bbeezzppeeččnnoossttii  ssttááttuu,,  oocchhrraannyy  lloožžiisseekk  nneerroossttnnýýcchh  ssuurroovviinn,,  ggeeoollooggiicckkéé  

ssttaavvbbyy  úúzzeemmíí,,  oocchhrraannyy  ppřřeedd  ppoovvooddnněěmmii  aa  jjiinnýýmmii  rriizziikkoovvýýmmii  ppřříírrooddnníímmii  jjeevvyy))          

Požadavky ochrany obyvatelstva a civilní ochrany 

o Jelikož nebyly poskytnuty žádné podklady v souladu s vyhláškou MV č. 380/2002 Sb., byla tato 
problematika s veškerou péčí zpracována v součinnosti projektanta a objednatele – obcí Opatovice 
nad Labem.  

Protipovodňová ochrana 
o Dle stanovených podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití je možno tato opatření 

realizovat v místech, která jsou pro eliminaci těchto nebezpečí vhodná. 

Ochrana veřejného zdraví 

o Rozvojové plochy pro bydlení nejsou vymezovány do lokalit, kde lze předpokládat zatížení 
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nadlimitními hodnotami hluku především z nadřazené silniční sítě, případně konkrétního požadavku 
vlastníka byly tyto záměry do ÚP zahrnuty s upozorněním na tuto skutečnost. Možnost realizace 
objektů, pro které jsou stanoveny limitní hodnoty hluku, jsou v takových lokalitách uvedeny jako 
podmíněně přípustné. 

o Zóny (pásma) havarijního plánováni jsou vyznačeny v koordinačním výkrese (odůvodnění ÚP). 
o V textové části odůvodnění je mezi limity využití území uvedeno i ochranné pásmo leteckých 

radiových zabezpečovacích zařízení. 
o Zastavitelné plochy jsou vymezeny mimo rozsah aktivní zóny záplavového území, ve výjimečných 

případech jsou situovány na okraji záplavového území tak, aby po realizaci případných 
protipovodňových opatření nebyly významným způsobem negativně ovlivněny odtokové poměry. 

o Respektována jsou ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Lázně Bohdaneč. 
o Respektovány jsou limity využití území související s těžbou nerostných surovin. 

 
 

ii))      PPoožžaaddaavvkkyy    aa  ppookkyynnyy  pprroo  řřeeššeenníí  hhllaavvnníícchh  ssttřřeettůů  zzáájjmmůů  aa  pprroobblléémmůů  vv  úúzzeemmíí      

 

o Obecně jsou respektována a vyznačena ochranná pásma vyplývající z ÚAP. 

o Územní plán řeší tyto úkoly, problémy a střety: 

� Záměry, které jsou v kolizi s limity využití území a hodnotami řešeného území jsou vymezeny 
tak, aby byly minimalizovány jejich dopady. 

� Respektována je urbanistická struktura sídel, blízkost resp. bezprostřední návaznost obou sídel 
řešeného území je dána stávající zástavbou. Územní plán tuto skutečnost respektuje. Úzký pás 
zeleně, který obě sídla odděluje, je vymezen jako nezastavitelný s průchodem lokálního 
biokoridoru. Nejsou vytvářena nová sídla v krajině. 

� Při vymezování ploch změn byla zohledňována jednak hlediska urbanistická, technická i kvalita 
zemědělské půdního fondu. Výsledné vymezení je kompromisním řešením. 

� Vytvořeny jsou podmínky pro realizaci záměrů vycházejících z řešení ZÚR Pk. 

� Pokud jsou územním plánem vymezeny plochy do lokalit, které mohou být negativně ovlivněny 
hlukem, pak tyto byly požadovány vlastníky pozemků, případně záměry navazují na řešení 
platné ÚPD. 

� Do blízkosti obytných území nejsou navrhovány aktivity, které by mohly negativně ovlivnit 
životní prostředí a pohodu bydlení. 

� Hranice urbanizovaného území sídel respektují přirozené i technické bariéry většinou jako 
limitní pro rozvoj sídel. 

� Vyznačeny jsou pěší a cyklistické stezky a trasy, jejich systém je koordinován se záměry v širším 
území. 

� Respektovány jsou plochy vnitrosídelní zeleně, navrženo je jejich doplnění. 

� Respektována je urbanistická struktura sídel, navrhované záměry na tuto strukturu navazují. 

� Navrhované trasy technické infrastruktury zohledňují možná technická řešení a požadavky, 
ekonomickou náročnost i přírodní hodnoty území. 

� Při umisťování rozvojových záměrů je zohledněna ochrana archeologického dědictví. 

� Vytvořeny jsou podmínky pro posílení centrálního území, především sídla Opatovice nad Labem. 

� Koordinováno je vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, navrhované záměry zohledňují 
strukturu stabilizovaných ploch zastavěného území. 

� Záměry na rozvoj výrobních funkcí jsou situovány ve vazbě na stávající výrobní plochy se 
zohledněním jejich dopravního napojení tak, aby negativními důsledky provozu na 
komunikacích, zajišťujících jejich dopravní obsluhu, nebyly ovlivňovány obytné plochy. Stávající 
výrobní plochy jsou stabilizovány. 

� Nejsou vymezeny plochy technické infrastruktury nadmístního významu. 

� Okrajově jsou v kontaktu s ochranným pásmem silnice D35 (R35), resp. křižovatkových větví – 
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sjezdů, plochy požadované vlastníky pozemků. Tyto záměry dle informací žadatelů byly 
předjednány s příslušnými orgány. 

� Plochy záměrů ležících východně od původní trasy silnice I/37, které okrajově zasahují do 
záplavového území, jsou realizovatelné za podmínky, že budou ochráněny proti záplavě. 
Protipovodňová opatření (např. úprava terénu) ale nesmí negativním způsobem ovlivnit 
odtokové poměry v kontaktním ani širším území. 

� Výstavba v lokalitách, které by mohly být ovlivněny nadlimitními hodnotami hluku, jsou 
podmíněně přípustné, pokud bude v dalších fázích přípravy záměru prokázáno, že nejsou limitní 
hodnoty překročeny nebo budou realizována odpovídající protihluková opatření. 

� Do ochranného pásma dráhy nejsou umisťována nová obytná zástavba. 

� Podmínka respektování vyhlášky č. 177/1995 Sb. je zapracována do odůvodnění. 

� Velikost parcel není regulována, stanoveny jsou ukazatele pro intenzitu využití jednotlivých 
ploch změn, resp. stavebních pozemků. 

� Pro intenzivní rekreační využití břehových partií Opatovického písníku jsou vymezeny plochy na 
západní straně vodní plochy, ostatní břehové partie jsou vymezeny jako plochy smíšené 
nezastavěného území s převažující funkcí rekreace. Respektovány jsou objekty individuální 
rekreace na východním břehu vodní plochy. 

� Respektovány jsou zásady zpracovaných územně plánovacích podkladů. 

� Respektovány jsou zásady změny č. 5 platného územního plánu. 

� Kabelizace nadzemního vedení je přípustná ve všech plochách s rozdílným způsobem využití.  

� V rámci řešení širších vztahů byly prověřeny návaznosti na řešení ÚPD sousedních sídel, 
upřesnění vymezení skladebných částí lokálního ÚSES a jejich značení vychází z dokumentu 
„Revize lokálního systému ekologické stability 2010 pro ORP Pardubice“. 

 

 

jj))    PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  vvyymmeezzeenníí  zzaassttaavviitteellnnýýcchh  pplloocchh  aa  pplloocchh  ppřřeessttaavvbbyy  ss  oohhlleeddeemm  nnaa  oobbnnoovvuu  aa  rroozzvvoojj  ssííddeellnníí  

ssttrruukkttuurryy  aa  ppoolloohhuu  oobbccee  vv  rroozzvvoojjoovvéé  oobbllaassttii  nneebboo  rroozzvvoojjoovvéé  oossee        

 Členění území na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití vychází z vyhlášky č.501/2006 Sb. a 
metodiky MINIS. 

 Při vymezováni zastavitelných ploch a ploch přestavby jsou zohledněna řešení platné ÚPD, rozsah 
limitů využití území, civilizační, kulturní a přírodní hodnoty území. 

 V textové části územního plánu je uveden plošný rozsah jednotlivých ploch změn, velikost 
zastavěného území a vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch je uvedeno v textové části odůvodnění 
územního plánu. 

 Zohledněny jsou rozpracované záměry, problematika byla konzultována s představiteli obce. 

Prověřeny byly záměry pro: 

• bydlení 
o v okrajových částech sídel v návaznosti na zastavěné území, 
o vymezeny jsou plochy přestaveb v zastavěném území, 
o prověřeny byly požadavky veřejnosti a po konzultaci s představiteli obce byly některé 

zapracovány. 

• občanské vybavení 
o plocha rozšíření hřbitova v Pohřebačce je vymezena, 
o zastavitelné plochy severovýchodně od MÚK jsou vymezeny, 
o vytvořeny jsou podmínky pro posílení centra především sídla Opatovice nad Labem. 

• výrobu, podnikání a technickou vybavenost 
o vytvořeny jsou podmínky pro rozvoj areálu na západním okraji Pohřebačky, 
o vytvořeny jsou podmínky pro rozvoj výrobní zóny „Elektrárny Opatovice“, 
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o vytvořeny jsou podmínky pro rozvoj na jihozápadním okraji řešeného území. 

• rekreace a volnočasové aktivity 
o vytvořeny jsou podmínky pro rekreační využití okolí Opatovického písníku. Průchod 

Opatovického kanálu urbanizovaným území respektuje stávající stav – tzn., že tento vodní tok 
je součástí veřejných prostranství. Mimo zastavěné území jsou respektovány především 
přírodní hodnoty a technický stav vodního díla a nejsou navrhovány v jeho blízkosti plochy 
rekreace. V návaznosti na tok řeky Labe nejsou navrhovány žádné konkrétní záměry pro 
rekreaci, upřednostňovány jsou přírodní hodnoty území. Z území se budou pro rekreační 
využití uplatňovat max. turistické (pěší a cyklistické) stezky a trasy, využívající především 
účelových komunikací vymezených v souladu s KPÚ, 

o prověřeny byly možnosti pro posílení cestovního ruchu. 

• rozvoj těžby 
o plochy pro pokračování těžby v lokalitě nejsou vymezeny, dle informací zástupců obce není 

záměr dále sledován, 
o záměr těžby na severovýchodním okraji řešeného území není znám, těžba v prostoru 

Opatovického písníku je ukončena, záměr těžby na severozápadním okraji řešeného území 
není dle informací zástupců obce dále sledován. 

• rozvoj dopravy 
o vymezeny jsou plochy pro dálnici D35, dokončený a zprovozněný úsek i pro úsek v realizaci, 
o vymezeny jsou plochy a koridory pro místní silniční síť (včetně účelových komunikací v souladu 

s KPÚ), 
o vymezena je plocha pro komunikaci podél technického přivaděče s vyústěním na komunikaci 

III. třídy Opatovice nad Labem – Vysoká nad Labem, 
o vymezeny jsou plochy pro zdvojkolejnění železniční trati č. 031 včetně realizaci zastávky 

v nové poloze. 

• rozvoj zeleně 
o Trasa přeložky I/37 – zeleň je ve stávající podobě maximálně chráněna. Trasa D35 je řešena na 

poměrně vysokém násypu a zeleň by neměla odpovídající účinek na eliminaci hlukového 
zatížení. 

Přestavbové plochy: 

• jsou vymezeny v zastavěném území v lokalitách, které nejsou již využívány ke své původní funkci nebo 
jejich stávající využití je vzhledem např. ke změně dopravního systému dlouhodobě neudržitelné, 

• plochy přestavby jsou vymezeny např. v území bývalých kasáren, zohledněno je řešení zpracované 
studie. Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny s ohledem na posílení centrálních funkcí 
tohoto území. 

Prověřeny byly plochy pro posílení funkce zeleně. 

 V zastavitelných plochách, které jsou prověřeny např. územní studií nebo jiným podkladem, jsou 
vymezeny konkrétní plochy veřejných prostranství. V ostatních plochách většího plošného rozsahu je 
stanovena podmínka pro vymezení ploch veřejných prostranství v souladu s právními předpisy. Územní plán 
nemá ambice řešit vnitřní uspořádání rozvojových ploch, když nejsou známy konkrétní požadavky na využití 
území. 

 Území mezi přeložkou I/37, resp. umělým vodním tokem a tokem řeky Labe je řešeno jako 
neurbanizované, nezastavitelné území s prioritou přírodních hodnot. 

 Respektovány jsou stávající areály uvedené v zadání ÚP. 

 Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny tak, aby nedocházelo k jejich 
vzájemnému negativnímu ovlivnění. Rozvoj výroby je směřován do lokalit, které nejsou v přímé návaznosti na 
plochy bydlení, v lokalitách, které mají dobré dopravní napojení, případně způsob dopravního napojení je 
navržen tak, aby nebyly negativními důsledky dopravní obsluhy těchto areálů zatěžovány plochy bydlení. 
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 Do ÚP jsou zapracovány zásady KPÚ, především „Plán společných zařízení se zohledněním 

 stanovených priorit. 

 
kk))    PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  vvyymmeezzeenníí  pplloocchh  aa  kkoorriiddoorrůů,,  vvee  kktteerrýýcchh  bbuuddee  uulloožžeennoo  pprroovvěěřřeenníí  zzmměěnn  jjeejjiicchh  vvyyuužžiittíí  úúzzeemmnníí  

ssttuuddiiíí    

o Územní plán nevymezuje plochy, pro které je stanovena podmínka zpracování územní studie.  
o Pro plochy většího plošného rozsahu, které nejsou prověřeny ÚPP je stanovena podmínka dohody o 

parcelaci. 

 

ll))    PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  vvyymmeezzeenníí  pplloocchh  aa  kkoorriiddoorrůů,,  vvee  kktteerrýýcchh  bbuuddoouu  ppooddmmíínnkkyy  pprroo  rroozzhhooddoovváánníí  oo  zzmměěnnáácchh  jjeejjiicchh  

vvyyuužžiittíí  ssttaannoovveennyy  rreegguullaaččnníímm  pplláánneemm  

o Územní plán takové plochy nevymezuje. 

 

mm))  PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  vvyyhhooddnnoocceenníí  vvlliivvůů  úúzzeemmnnííhhoo  pplláánnuu  nnaa  uuddrržžiitteellnnýý  rroozzvvoojj  úúzzeemmíí,,  ppookkuudd  ddoottččeennýý  oorrggáánn  vvee  

ssvvéémm  ssttaannoovviisskkuu  kk  nnáávvrrhhuu  zzaaddáánníí  uuppllaattnniill  ppoožžaaddaavveekk  nnaa  zzpprraaccoovváánníí  vvyyhhooddnnoocceenníí  zz  hhlleeddiisskkaa  vvlliivvůů  nnaa  

žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  nneebboo  ppookkuudd  nneevvyylloouuččiill  vvýýzznnaammnnýý  vvlliivv  nnaa  eevvrrooppsskkyy  vvýýzznnaammnnoouu  llookkaalliittuu  ččii  ppttaaččíí  oobbllaasstt  

o Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí nebylo dotčeným orgánem, tudíž ani zadáním 
ÚP požadováno. 

o Ostatní aspekty vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj jsou součástí jeho odůvodnění. 

 

nn))    PPoožžaaddaavveekk  nnaa  zzpprraaccoovváánníí  kkoonncceeppttuu,,  vvččeettnněě  ppoožžaaddaavvkkuu  nnaa  zzpprraaccoovváánníí  vvaarriiaanntt  

o Vypracování konceptu nebo variant nebylo zadáním požadováno. 
 
 

oo))    PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  uussppoořřááddáánníí  oobbssaahhuu  nnáávvrrhhuu  úúzzeemmnnííhhoo  pplláánnuu  aa  nnaa  uussppoořřááddáánníí  oobbssaahhuu  jjeehhoo  ooddůůvvooddnněěnníí  

ss  oohhlleeddeemm  nnaa  cchhaarraakktteerr  úúzzeemmíí  aa  pprroobblléémmyy  kk  řřeeššeenníí  vvččeettnněě  mměěřříítteekk  vvýýkkrreessůů  aa  ppooččttuu  vvyyhhoottoovveenníí  

o Celá dokumentace je zpracována ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. 
o Územní plán je zpracován digitálně nad katastrální mapou. 
o Územní plán obsahuje textové a grafické přílohy dle platné legislativy.  

 

Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 

 

 

 
h) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje 

(§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s od ůvodn ěním pot řeby jejich vymezení 
 
 Územní plán Opatovice nad Labem žádné plochy nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR Pk 
nevymezuje. 
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
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i) Komplexní zd ůvodn ění přijatého řešení včetně vybrané varianty 

 Územní plán je zpracováván v souladu s potřebami obce a zároveň tak, aby byly chráněny hlavní 
složky životního prostředí a nedošlo k narušení přírodních, civilizačních i urbanistických hodnot řešeného 
území. 
 Byly stanoveny zásady využívání území (zejména prostřednictvím podmínek využití ploch s rozdílným 
způsobem využití), zásady prostorového řešení dalšího rozvoje obce, zásady rozvoje jednotlivých funkčních 
složek. 

 Územní plán vymezuje zastavěné území - k datu 30. 06. 2017 dle platných právních předpisů (§ 58, § 2 
odst. 1 písm. c SZ).  V grafických přílohách územního plánu a jeho odůvodnění ho vyznačuje hranicí 
zastavěného území, resp. jevem „zastavěné území k datu 30. 06. 2017“. V místech, kde nedošlo k podstatným 
změnám, hranice zastavěného území kopíruje hranici intravilánu. Jinde hranice zastavěného území 
dokumentuje rozšíření plochy zastavěného území oproti intravilánu o lokality nové zástavby a o plochy, které 
svým způsobem užívání souvisí s přilehlými zastavěnými plochami (zastavěné stavební pozemky) a areály.  
 Výchozím podkladem pro vymezení hranice zastavěného území byly především údaje katastru 
nemovitostí a vlastní průzkum v terénu.  
 Územní plán je zpracováván v souladu s potřebami obce Opatovice nad Labem. Jeho cílem je 
vytvoření podmínek zajišťujících trvale udržitelný rozvoj území - ekologického, sociálního a ekonomického 
pilíře. Územní plán stanovuje jednotlivé priority, zásady a podmínky tak, aby byly chráněny hlavní složky 
životního prostředí, aby nedošlo k narušení přírodních, kulturních, civilizačních i urbanistických hodnot 
řešeného území, aby byl současně možný ekonomický rozvoj a aby byly vytvořeny podmínky pro zajištění 
sociální soudržnosti obyvatel řešeného území. 
 Byly stanoveny priority a zásady koncepce rozvoje a využívání území zejména stanovením koncepcí 
jednotlivých složek v území, prostřednictvím stanovení podmínek využití území, zásad prostorového řešení, 
urbanistická koncepce sídel a koncepce dalšího rozvoje řešeného území. 
 
 Územní plán člení řešené území do jednotlivých ploch, které jsou vymezeny podle dvou základních 
hledisek: 

� podle stávajícího nebo požadovaného převládajícího způsobu využití   
� z hlediska časového horizontu 

 
 Podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití je území beze zbytku členěno na plochy s 
rozdílným způsobem využití (plochy RZV). Plochy RZV jsou dále děleny ve dvou úrovních: 

� základní dělení ploch RZV na základní druhy ploch RZV (s využitím metodiky MINIS) 
� podrobnější členění na jednotlivé typy ploch RZV 

V případech, kde je to účelné, jsou typy ploch dále děleny do podtypů ploch RZV. 
 Jednotlivé typy resp. podtypy ploch RZV jsou v grafických přílohách identifikovány kódem a jednotným 
barevným vyjádřením.  
  
Přehled ploch RZV vymezených v Územním plánu Opatovice nad Labem: 

Druh plochy RZV 
Typ plochy RZV 

 
Podtyp plochy RZV 

 

identifikátor 
(kód) 

Fce urbanizovaného 
území/ 

funkce nezastavěného 
území 

plochy bydlení bydlení v bytových domech  BH  Fce urbanizovaného 
území 

bydlení v rodinných domech – 
příměstské 

 BI  Fce urbanizovaného 
území 

bydlení v rodinných domech – 
venkovské 

 BV  Fce urbanizovaného 
území 

plochy rekreace plochy staveb pro rodinnou 
rekreaci 

 RI  Fce urbanizovaného 
území 

plochy staveb pro hromadnou 
rekreaci 

 RH  Fce urbanizovaného 
území 
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zahrádkové osady 
 RZ Fce urbanizovaného 

území 

Plochy  
občanského  
vybavení: 
 

občanské vybavení – veřejná 
infrastruktura 

 OV  Fce urbanizovaného 
území 

občanské vybavení – komerční 
zařízení malá a střední    

 OM  Fce urbanizovaného 
území 

občanské vybavení – komerční 
zařízení plošně rozsáhlá 

 OK  Fce urbanizovaného 
území 

občanské vybavení – tělovýchovná 
a sportovní zařízení 

 OS  Fce urbanizovaného 
území 

občanské vybavení – hřbitovy     OH  Fce urbanizovaného 
území 

plochy smíšené 
 obytné 

plochy smíšené obytné – centrální  SC  Fce urbanizovaného 
území 

plochy smíšené obytné – 
příměstské     

 SM  Fce urbanizovaného 
území 

plochy dopravní 
 infrastruktury 

dopravní infrastruktura silniční dopravní infrastruktura silniční – 
silniční síť 

DS1  Fce urbanizovaného 
území 

dopravní infrastruktura silniční 
místní  

DS2  Fce urbanizovaného 
území 

dopravní infrastruktura silniční – 
doprava v klidu  

DS3  Fce urbanizovaného 
území 

dopravní infrastruktura - železniční  DZ  Fce urbanizovaného 
území 

dopravní infrastruktura – se 
specifickým využitím 

 DX  Fce urbanizovaného 
území 

plochy technické 
 infrastruktury 

technická infrastruktura - 
inženýrské sítě 

 TI  Fce urbanizovaného 
území 

plochy pro stavby a zařízení pro 
nakládání s odpady 

 TO Fce urbanizovaného 
území 

Plochy výroby a 
 skladování 

výroba a skladování – těžký průmysl 
a energetika 

 VT  Fce urbanizovaného 
území 

výroba a skladování – lehký průmysl  VL  Fce urbanizovaného 
území 

výroba a skladování – drobná a 
řemeslná výroba 

 VD  Fce urbanizovaného 
území 

výroba a skladování – zemědělská 
výroba 

 VZ  Fce urbanizovaného 
území 

plochy veřejných 
 prostranství 

veřejná prostranství – uliční prostory  PV1, PV2  Fce urbanizovaného 
území 

veřejná prostranství - veřejná zeleň  ZV  Fce urbanizovaného 
území 

plochy zeleně 
(sídelní) 

zeleň - soukromá a vyhrazená  ZS  Fce urbanizovaného 
území 

zeleň - ochranná a izolační  ZO  Fce urbanizovaného 
území, funkce 
nezastavěného území 

zeleň – přírodního charakteru  ZP  Fce urbanizovaného 
území 

plochy vodní a 
vodohospodářské 

vodní plochy a toky  W  funkce nezastavěného 
území 

plochy  
zemědělské 

plochy zemědělsky 
obhospodařované půdy 

 NZ  funkce nezastavěného 
území 

plochy lesní plochy lesa  NL  funkce nezastavěného 
území 

plochy přírodní přírodní krajinná zeleň  NP  funkce nezastavěného 
území 

plochy smíšené 
nezastavěného  
území 

plochy smíšené nezastavěného 
území 

plochy smíšené nezastavěného území 
s funkcí: 
      - přírodní 
      - zemědělská        
      - rekreační 

NS + index 
 
p 
z 
r 

 funkce nezastavěného 
území 
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 Podle časového horizontu jsou vymezovány plochy (resp. plochy RZV) ve dvou úrovních: 
� stabilizované plochy – typ resp. podtyp plochy RZV se návrhem řešení nemění 
� plochy změn – typ resp. podtyp plochy RZV se návrhem řešení mění a je vyjádřeno pouze 

využití cílové (návrhová plocha RZV)  

 
 Rozvojové plochy jsou děleny na tři kategorie – podle navrhovaného funkčního využití, resp. podle 
toho, zda je cílovým využitím plocha RZV urbanizovaná či neurbanizovaná a podle charakteru změny: 
 a) plochy urbanizované: 

� zastavitelné plochy – rozvojové plochy RZV – plochy vymezené k zastavění, případně plochy 
veřejných prostranství včetně ploch systému sídelní zeleně – označeny identifikátorem Z 
(např. Z1) 

� plochy přestavby – rozvojové plochy RZV – plochy navržené ke změně stávající zástavby, k 
obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území – označeny identifikátorem P 
(např. P1)  

 b) plochy neurbanizované: 
�  plochy změn v krajině – rozvojové plochy RZV – leží v nezastavěném území, je navržena změna 

využití krajiny – označeny identifikátorem K (např. K1) 

 Z výše uvedeného vyplývá, že v územním plánu jsou vymezeny rozvojové plochy, které obsahují buď 
jednu plochu změny (vymezení rozvojové = zastavitelné plochy odpovídá vymezení plochy změny - např. Z3), 
nebo více ploch změn, z nichž je každá jednoznačně definována kódem (rozvojová = zastavitelná plocha 
obsahuje skupinu ploch změn - např. zastavitelná plocha Z13 - plochy změny Z13a a Z13b). 
 
 Vybrané záměry územního plánu jsou charakterizovány jako veřejně prospěšné. Územní plán 
vymezuje plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření v souladu se zadáním 
a na základě prověření záměrů v rámci vlastního zpracování územního plánu. 
 
 Pro VPS technické infrastruktury jsou vymezeny koridory, které vymezují plochu, do které budou 
umístěny jednotlivé trasy vedení technické infrastruktury dle podrobnější dokumentace (měřítko, v kterém je 
územní plán zpracován, neumožňuje přesné vymezení tras TI). Územní plán nerozlišuje pro jaké konkrétní 
vedení je koridor vymezován (vodovod, kanalizace, plynovod). Práva k pozemkům, do kterých koridory pro 
VPS zasahují, lze vyvlastnit (zřídit věcné břemeno).  
 Pro VPS technické a dopravní infrastruktury jsou vymezeny koridory v lokalitách, kde je kromě 
technické infrastruktury navrhována i nová komunikace, případně úprava prostorových parametrů 
komunikace stávající. 
 Plochy pro VPO, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit (pouze vyvlastnit, není možnost využít 
předkupního práva) zahrnují především plochy pro skladebné části ÚSES: zakládaných prvků nebo jejich částí - 
lokálních biocenter, skladebných částí regionálních a nadregionálních ÚSES.  
   

Vysvětlení pojmů použitých při stanovení podmínek prostorového uspořádání: 

Stavební pozemek: 
/dle §2, odst.1 b) stavebního zákona/ pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění 
stavby územním rozhodnutím a nebo regulačním plánem. Pro účely územního plánu je chápán stavební 
pozemek v časové rovině budoucí – tzn., že je posuzován budoucí stavební pozemek. 

Zastavěná plocha pozemku: 
/dle §2, odst. 7/ je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou stavby se rozumí 
plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních 
podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se nezapočítávají. U objektů poodkrytých (bez některých 
vnějších stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čárami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do 
vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná 
plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny. Pro účely územního plánu 
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je chápána stavba v časové rovině budoucí – tzn., že je posuzována zastavěná plocha budoucích staveb. Do 
zastavěné plochy pozemku se zpevněné plochy nezapočítávají. 

Zastavěný stavební pozemek: 
/dle §2, odst. 1 c) stavebního zákona/ pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další 
pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením. Tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými 
budovami. Pro účely územního plánu je chápán zastavěný stavební pozemek v časové rovině budoucí – tzn., že 
je posuzován budoucí zastavěný stavební pozemek. 

Nezastavěná plocha zastavěného stavebního pozemku: 
Část zastavěného stavebního pozemku, která není v katastru nemovitostí evidována jako stavební parcela. Pro 
účely územního plánu je chápána v časové rovině budoucí – tzn., že je posuzován min. plošný rozsah plochy 
soukromé a vyhrazené zeleně – zahrady případně plochy zeleně jako součásti areálu. 
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i.1.  Předpoklady a podmínky rozvoje území 

 
 Opatovice nad Labem leží na severním okraji resp. v západní části severního okraje Pardubického 
kraje. Jeho obcí s rozšířenou působností jsou cca 11km jižně ležící Pardubice.  Necelé 4km  severně leží jižní 
okraj jádrového území sousedního krajského města Hradec Králové. Řešené území hraničí s katastrálním 
územím Březhrad a Plačice, které jsou součástí správního území města Hradce Králové. 
 Řešené území je tvořeno dvěma katastry – Opatovice nad Labem o rozloze 795,9 ha a Pohřebačka o 
rozloze 405,2 ha. 
 Zastavěné území je vymezeno v rozsahu: 

• sídlo Pohřebačka        47,8353 ha 

• sídlo Opatovice nad Labem    102,2770 ha 

• výrobní plochy na JZ okraji řešeného území                    8,2907 ha 

• výrobní zóna Elektrárna         50,7229 ha 

Civilizačními osami řešeného území jsou trasy nadřazených komunikací – silnice I. třídy I/37, silnice II. 
třídy II/324, silnice III. třídy III/29813 a III/03324 a nedávno realizovaný úsek dálnice D35 (dálnice II. třídy bude 
pokračovat dál směrem na Vysoké Mýto (úsek ve výstavbě). Významnou civilizační osou je i železniční trať.   

Nejvýznamnější přírodní osou je na východní hranici řešeného území tok řeky Labe. Významným 
vodním tokem, resp. vodním dílem je Opatovický kanál. 
   
Významnými limity pro další rozvoj sídel v řešeném území jsou např.: 

• systém silniční dopravy, především dálnice D35, silnice I/37 a II/324, 

• trasa železniční trati č. 031, 

• přírodní hodnoty ve vazbě na tok řeky Labe, 

• ÚSES a systém vodotečí, 

• kvalita zemědělské půdy, 

• záplavové území, 

• civilizační a kulturní hodnoty. 
 
 Celé řešené území (k.ú. Pohřebačka a Opatovice nad Labem) je územím s archeologickými nálezy 
(vyznačeno v grafické příloze odůvodnění koordinační výkres): 

• ÚAN 1 v k.ú. Opatovice nad Labem – Klášter Opatovice, 

• ÚAN 2 v k.ú. Pohřebačka – Pohřebačka obec, 

• ÚAN 2 v k.ú. Pohřebačka – Pohřebačka naleziště 1 (pole 200m od hřbitova), 

• ÚAN 2 k.ú. Opatovice nad Labem – Opatovice nad Labem – SV od elektrárny, 

• ÚAN 4 v k.ú. Opatovice nad Labem – Opatovice nad Labem pískovna Na dílcích, 

• ostatní území leží v ÚAN 3. 
Na všechny typy území s archeologickými nálezy (mimo UAN 4) se vztahuje povinnost vyplývající z § 21-24 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. To znamená, že je nutné v prostoru UAN 1, 
UAN 2 i UAN 3 respektovat § 22 zákona odst. 2 č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, tj. 
stavebníci jsou již od přípravy stavby, povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit 
jemu, nebo organizaci oprávněné k archeologickým výzkumům, provést na dotčeném území záchranný 
archeologický výzkum.  
V ÚAN I platí 100% pravděpodobnost  archeologického nálezu. 

  Na řešeném území se nacházejí objekty prohlášené za nemovité kulturní památky chráněné podle 
zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, místní pamětihodnosti a 
architektonicky hodnotné objekty: 

k.ú. Opatovice nad Labem: 

• klášter, archeologické stopy, k.ú. Opatovice nad Labem – při mlýně (parcely: st. 8, st. 9, st. 10, st. 140, 
pp. 40, pp. 41/1, pp. 41/2, pp. 44/1, pp. 44/2, pp. 46, pp. 48/1, pp. 48/2, pp. 49, pp. 50, pp. 51, pp. 
53,2, pp. 55/1, pp. 55/2, pp. 55/3, pp. 55/4, pp. 56/1, pp. 56/3, pp. 57/1, pp. 57/2, pp. 227, pp. 228/2, 
pp. 232/2, pp. 276/3, pp. 277, pp. 280, pp. 285/1, pp. 1571/1, pp. 1582, pp. 1583/1, pp. 1583/2, pp. 
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1627, pp. 1628) 
o číslo rejstříku: 34139/6-2120  

 
 
 

• areál kostela sv. Vavřince, k.ú. Opatovice nad Labem 
o číslo rejstříku: 31933/6-2118 

� parc. st. 33 – márnice 
� parc. st. 34 – kostel 
� parc. 105 – ohradní zeď s branami 

 

 

 

 

• zájezdní hostinec čp. 41 (soubor nemovitostí) 
o číslo rejstříku: 101533 

� parc. st. 20/1 – ohradní zeď, brána 
� parc. st. 20/2 – hospodářská budova 

• socha sv. Jana Nepomuckého (při čp. 48) 
o číslo rejstříku: 35970/6-2122 

� parc. pp. 1581 
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• pomník obětem I. a II. světové války  
o číslo rejstříku: 1876/6-5181 

� parc. pp. 84/1 
 
 
 
 
 
 
 
 

• vodní kanál Opatovický 
o číslo rejstříku: 25076/6-4411 

• Morávkův vodní mlýn (bez mlýnice, špýcharu, zbytku hospodářských budov 
o číslo rejstříku: 39147/6-2119  

� parc. st. 10/1 
� parc. st. 10/2 – budova mlýna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V sídle najdeme celou řadu dalších historicky cenných objektů např.: 

• kamenný kříž u mlýna,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• zvonička  
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• kamenný kříž na křižovatce Pardubické ul. a Karlína  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• socha sv. Josefa  

 

 

 

 

 

 

 

• socha sv. Václava 

• čp. 24,55,114 

 

k.ú. Pohřebačka: 
V sídle najdeme další historicky cenné objekty např.: 

• kamenný kříž u hřiště 
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• pomník  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• čp. 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• čp. 23, 24,  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kulturní a civilizační hodnotou, kterou je nutno do budoucna respektovat, je urbanistická struktura 
sídel.  
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 Sídlo Pohřebačka se rozvíjelo kolem návsi, resp. ta byla tvořena rozšířeným uličním prostorem, kolem 
kterého byla uspořádána typická venkovská zástavba. Další objekty ležely severovýchodně od sídla, podél 
účelových komunikací. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sídlo Opatovice nad Labem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

severovýchodní část k.ú. Opatovice nad Labem 
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centrální část Opatovic nad Labem 
obr. použity ze stránek: www. cuzk.cz 
 

 Sídlo Opatovice nad Labem se rozvíjelo kolem komunikace (dnešní silnice II/324) v ulicové struktuře. 
Významnou úlohu při vytváření sídlení struktury sehrály i vodoteče včetně Opatovického kanálu. 
 Pro rozvoj sídla byly významnými jednak vybudování císařské silnice (dnešní silnice II/24), která 
zajistila rychlejší spojení jak se sídlem Hradec Králové tak Pardubice, jednak výstavba železniční trati Pardubice 
– Liberec (konec 19. století). Podél nové silnice směrem k železniční stanici byla realizována výstavba nových 
objektů včetně staveb pro občanské vybavení. Významný stavební růst se odehrával na začátku 20. století. 
Postupně byla budována občanská vybavenost i výrobní aktivity. 
 Velký nárůst převážně rodinných domů souvisel jednak s výstavbou tepelné elektrárny, později i 
teplárny, jednak s umístěním vojenského útvaru (od r. 1951). 
 V oblasti dopravní infrastruktury byla významným počinem realizace dostavby Hradubické silnice. I Po 
roce 1989 řešené území doznává významných změn. Realizovány jsou nové lokality rodinné zástavby, 
vybudována byla kanalizace včetně čistírny odpadních vod, rozvíjí se školství a mnohé další. 
  

 
i.2.  Urbanistická koncepce 

 
 Sídlo Pohřebačka si zachová svoji urbanistickou strukturu a převažující funkcí bude i nadále bydlení. 
Pro bydlení bude i do budoucna až na výjimky využíváno rodinných domů. Obytná zástavba je situována podél 
dvou významných tras. Jednak je to silnice III. třídy procházející zastavěným územím od chráněného 
železničního přejezdu, severní částí sídla směrem k severozápadu. Jednak podél místní komunikace, která váže 
na trasu účelové komunikace vedené ze západního okraje Opatovic nad Labem, dnes je mezi sídla realizována 
stezka pro pěší a cyklisty. Tyto komunikace spolu s železniční tratí tvoří pomyslný rovnostranný trojúhelník. 
Část sídla Pohřebačka leží východně od železniční tratě. Stávající zástavba tvoří obestavění silnice II. třídy. 
Západně pak se rozšiřuje a vyplňuje prostor mezi paralelně vedenou místní komunikací a západním 
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obestavěním průjezdného úseku silnice. 
 Kromě obytné zástavby se v sídle prostorově uplatňuje sportovní areál v těžišti západní části sídla. 
 Na západním okraji sídla se rozvíjí výrobní areál (autodoprava a servisní služby). Další drobnější 
výrobně obslužné plochy jsou u chráněného železničního přejezdu při silnici II. třídy. Na severním okraji 
řešeného území ve vazbě na místní komunikaci a v sousedství železniční stanice jsou stabilizovány významné 
plochy výroby.  
Okolí Opatovického písníku je využíváno především pro letní rekreaci. 
 
 Pro možnost rozvoje funkce bydlení jsou vytvořeny podmínky především na severním okraji sídla. 
Záměr je již prověřen územní studií, která je registrována. Další možností rozvoje bydlení je na jihozápadním 
okraji sídla, kde je vymezena zastavitelná plocha, která doplňuje okraj sídla. Velká zastavitelná plocha je 
vymezena východně od průjezdného úseku silnice II. třídy, mezi stávající zástavbou a rekreačními plochami u 
Opatovického písníku. V severní části této rozvojové plochy je vymezena plocha pro občanské vybavení, která 
by měla vytvářet určitou bariéru vůči hlukovému zatížení z provozu na železnici. Svou náplní by mohla 
navazovat i na sousední plochy rekreace. 
 Ty jsou vymezeny západně od vodní plochy Opatovického písníku, v prostoru mezi vodním plochou a 
výrobním areálem. Zde je uvažováno s intenzivní formou rekreace, včetně zázemí a občanského vybavení. Na 
ostatních plochách břehových partií je uvažováno s extenzivní rekreací – pláže, pobytové louky apod. bez 
objektů např. občanského vybavení.  
  
 Sídlo Opatovice nad Labem, resp. zastavěné území v katastrálním území je tvořeno třemi celky. Jednak 
je to vlastní sídlo Opatovice nad Labem, dále je to výrobní zóna „Elektrárna Opatovice“ a výrobní zóna na 
jihozápadním okraji katastrálního resp. řešeného území.  
 Sídlo Opatovice nad Labem bude i nadále významným centrem osídlení s výrazným podílem ploch 
bydlení. Ty se převážně nacházení západně od průjezdného úseku silnice II. třídy. Většinou se jedná o 
rodinnou zástavbu v pravidelné ulicové struktuře. Zástavba podél průjezdné silnice je smíšeného charakteru, 
nacházíme zde jak objekty obytné, tak občanské vybavení, služby i provozy výrobní a obslužné. Ve střední části 
sídla se nachází lokalita obytných objektů a areál školy. 
 Centrum sídla chápe územní plán ve dvou lokalitách. Jednak je to centrum, které je dáno historickým 
vývojem, v jihovýchodní části sídla, v místě, kde je obecní úřad, kostel, obchod apod. Druhou lokalitou je 
území bývalých kasáren, které prochází funkční i prostorovou přestavbou. Do tohoto území by měly být 
směřovány záměry, které doplní strukturu občanského vybavení, které svým hmotovým řešením (výškou a 
hmotou podpoří dojem centra), budou realizována odpovídající veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně. 
Řešen je i způsob dopravní obsluhy.  
 Výrobní aktivity budou směřovány do ploch navazujících na již existující plochy a areály výroby. 
 Významnou složkou řešeného území a to nejen z pohledu lokálního, ale i regionálního a republikového 
je systém silniční dopravy. Na jižním okraji urbanizovaného území sídla Opatovice nad Labem je realizována 
část velké dopravní stavby – MÚK Opatovice nad Labem, kde se kříží dálnice D35 a silnice I. třídy I/37. Do MÚK 
je zapojena i silnice II. třídy II/324. V současné době je realizováno 3. patro této MÚK. 
  
 Možnosti využití území jsou ovlivněny ochrannými režimy limitů využití území včetně tras technické 
infrastruktury. 
 Respektovány budou přírodní hodnoty území, upřesněny a vymezeny jsou skladebné části ÚSES, 
zohledněna je návaznost na sousední území.   
 Budoucí rozvoj sídla je ovlivněn kulturními a civilizačními hodnotami území 
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i.3 Koncepce jednotlivých urbanistických funkcí 

 
BByyddlleenníí  

 
 Bydlení je hlavní funkcí obou sídel řešeného území. 
 Převládá bydlení v rodinných domech – charakter rodinných domů je poplatný době vzniku – původní 
venkovská stavení najdeme v centru Pohřebačky a v jižní části Opatovic nad Labem (ulice Pardubická).  
 Ostatní rodinnou zástavbu tvoří převážně izolované rodinné domy, které můžeme charakterizovat 
jako rodinné domy příměstské. Jedná se o objekty o 1 - 2 NP převážně se sklonitými střechami, s okrasnými a 
užitkovými zahradami, s doplňkovými stavbami drobnějšího měřítka sloužícími např. pro parkování 
(samostatné garáže), pro denní rekreaci majitelů (např. bazény, altány, přístřešky) 
V těžišti sídla Opatovice nad Labem je lokalita bytových domů a řadových rodinných domů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obytné objekty se nacházejí také při průjezdném úseku silnice II. třídy. Nové nebo rekonstruované obytné 
objekty najdeme i v areálu bývalých kasáren. 
 
 
ROZVOJ: 
ZASTAVITELNÉ PLOCHY jsou vymezovány ve vazbě na zastavěné území, se snahou zapojení do stávající 
urbanistické struktury sídla. 
 
Lokalita Z1 je vymezena pro funkci bydlení (BI) a plochy veřejných prostranství (PV1) na severním okraji sídla 
Pohřebačka. 

     
 
Záměr je dlouhodobě sledován, vymezen je i v platné ÚPD. Pro lokalitu je zpracována a evidována „Územní 
studie Opatovice nad Labem – lokalita Pohřebačka – sever“ (zhotovitel: PV projekt, spol. s.r.o., Ing. arch. Milan 
Krejčík, r. 2009). Územní plán tento územně plánovací podklad respektuje a vymezuje plochy s rozdílným 
způsobem využití v souladu s mapovým podkladem, ve kterém je řešení dle územní studie promítnuto. Vnitřní 
uspořádání lokality navazuje na uliční strukturu sídla, systémy technické infrastruktury (stávající a 
navrhované) jsou koordinovány a vzájemně propojeny. Studie navrhuje v celé lokalitě objekty rodinných domů 
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o 2NP s využitým podkrovím. Zpracovatel územního plánu doporučuje ještě zvážit prostorové parametry 
objektů rodinných domů a to především na severním okraji lokality v kontaktu s volnou krajinou - plocha 
změny Z1c, kde se domníváme, že při přechodu do volné krajiny by měla výšková hladina zástavby klesnout na 
1NP s možností využitého podkroví. 
 
 
Lokalita Z2 je vymezena pro funkci bydlení (BI), plochy veřejných prostranství (PV1) a pro zeleň - soukromou a 
vyhrazenou (ZS) na severním okraji sídla Pohřebačka. 

     
 
Lokalita leží převážně v zastavěném území, na jeho severozápadním okraji. Pro možnost realizace zástavby 
rodinných domů jsou vymezeny plochy stávajících extenzivních zahrad a trvalých travních porostů. V lokalitě 
již byla zahájena výstavba (realizovány jsou rodinné důmy, jeden je zakreslen v evidenci KN)). Pro veřejné 
prostranství, které bude zajišťovat napojení nové zástavby na dopravní a technickou infrastrukturu, je 
vymezena plocha na jižním okraji rozvojové plochy. Plocha uzavírá okraj zastavěného území a logicky využívá 
pro možnost nové zástavby plochy, které byly v zastavěném území užívány extenzivním způsobem. 
 
 
Lokalita Z6 je vymezena pro funkci bydlení (BI), plochy smíšené obytné (SM), plochy občanského vybavení 
(OM) a plochy (sídlení) zeleně (ZP). 

 
Záměr na využití lokality je dlouhodobě sledován, vymezen je v platné územně plánovací dokumentaci. Zásady 
řešení vnitřního uspořádání a prostorové parametry zástavby jsou prověřovány podrobnější dokumentací 
(„Opatovická CITADELA“, fa LONOCO architekti, Praha7), která je konzultována s pořizovatelem (OHA MMP) i 
s Obcí Opatovice nad Labem. Při vymezování veřejných prostranství – uličních prostorů předpokládáme, že 
budou dodrženy šířkové parametry dle platných právních předpisů (např. parametry komunikací budou 
vyhovovat příjezdu vozidel integrovaného záchranného systému, zimní údržbě komunikací a podmínkám pro 
svoz komunálního odpadu). Rovněž tak budou vymezena veřejná prostranství v souladu s §7, odst. 2, vyhlášky 
č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (pro každé 2 hektary zastavitelné plochy bydlení, 
rekreace, občanského vybavení nebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související 
plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní 
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komunikace). V severní části lokality je vymezena plocha změny pro občanské vybavení. Zástavba v této 
lokalitě by měla vytvořit určitou bariéru, která by mohla eliminovat hlukové zatížení navazujících ploch vůči 
železnici. Přes tuto plochu by mělo být realizováno jedno ze dvou dopravních napojení řešené lokality.  
 Vnitřní uspořádání lokality bude navazovat na stávající strukturu uliční sítě, charakter zástavby a její 
uspořádání nebude vytvářet podmínky pro sociální segregaci skupin obyvatel, naopak bude vytvářet 
podmínky pro udržení sociální soudržnosti (především starousedlíků a nových obyvatel) - /čl. (01) ZÚR Pk/. 
Formy a hustota zástavby bude vytvářet podmínky pro pohodu bydlení a pocit soukromí obyvatel.   
V převážné části plochy Z6 byla stanovena podmínka pro rozhodování o změnách v území v podobě podmínky 
uzavření dohody o parcelaci. Tato podmíněná část plochy byla označena D1. Tato podmínka byla stanovena 
proto, aby byla zajištěna možnost realizace napojení celé lokality na dopravní a technickou infrastrukturu, aby 
v lokalitě byla zajištěna komplexnost celkového řešení a zejména komplexnost řešení dopravní a technické 
infrastruktury v celé lokalitě, aby realizace dílčích záměrů v jedné části plochy nezablokovala možnost rozvoje 
v navazujících částech. Projevem dohody o navrhovaném záměru všech vlastníků pozemků a staveb v ploše D1 
bude právě uzavření smlouvy, jejímž obsahem musí být souhlas s navrženým záměrem a souhlas s rozdělením 
nákladů a prospěchů spojených s jeho realizací. 
 
 
Lokalita Z8 je vymezena na jihozápadním okraji zastavěného území sídla Pohřebačka pro funkci bydlení (BI). 

 
Lokalita byla již prověřována a vymezena v dosud platné územně plánovací dokumentaci. Vymezená 
zastavitelná plocha vyplňuje prostor na okraji zastavěného území a tím ho zkompaktňuje. Nevytváří nežádoucí 
zásah do krajiny, vymezení umožní její napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. 
 
 
Lokalita Z9 je vymezena na západním okraji východní části zastavěného území sídla Pohřebačka pro funkci 
bydlení (BI). 

 
Severní část lokality byla již prověřována a vymezena v dosud platné územně plánovací dokumentaci. 
Vymezená rozvojová plocha navazuje na zastavěné území. Vymezena je pro svoji výhodnou polohu z hlediska 
napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Plocha doplňuje oboustranné obestavění místní 
komunikace. Severní vymezení lokality reaguje na rozsah ochranného pásma železnice a možné hlukové 
zatížení z provozu na železnici. 
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Lokalita Z13 je vymezena východně od průjezdného úseku silnice II. třídy, východně od areálu bývalých 
kasáren v sídle Opatovice nad Labem pro funkci bydlení (BI) a veřejného prostranství (PV1). 

    
Lokalita leží v zastavěném území, v lokalitě, která postupně prochází především prostorovou přestavbou. 
V lokalitě jsou vytvořeny podmínky pro realizaci nové rodinné zástavby (parcelace). Lokalita je výhodně 
napojitelná na dopravní a technickou infrastrukturu. 
 
 
Lokalita Z14 je vymezena na západním okraji zastavěného území jižní části urbanizovaného území sídla 
Opatovice nad Labem  pro funkci bydlení (BI), veřejného prostranství (PV1) a veřejné zeleně (ZV). 

  
Část rozvojové plochy byla prověřována a vymezena v dosud platné územně plánovací dokumentaci. Téměř 
celá lokalita  byla prověřena podrobnějším  podkladem a pro části lokality, které jsou v souladu s dosud 
platnou územně plánovací dokumentací bylo vydáno územní rozhodnutí (DUR – Zahradní čtvrť U Panenky, 51 
RD+ZTV,komunikace, BP projekt, Ing. arch. Miroslav Petráň, 2010). Vzhledem k tomu, že záměr je před 
realizací, byla tato plocha jako rozvojová vymezena i v novém územním plánu (Z14a1). Severní část je dotčena 
průchodem VTL plynovodu ke stávající regulační stanici. Ve 2. etapě je uvažováno s přemístěním regulační 
stanice západně od řešené lokality a rozšíření zástavby dále západním směrem (Z14a2). Část lokality dotčená 
ochranným a bezpečnostním pásmem VTL plynovodu je tudíž vymezena jako územní rezerva pro bydlení 
s tím, že tato bude využita až po přemístění regulační stanice.  
V části lokality, která není zahrnuta do vydaného územního rozhodnutí, se předpokládá vymezení veřejných 
prostranství v souladu s právními předpisy  - v souladu s §7, odst. 2, vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území (pro každé 2 hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského 
vybavení nebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného 
prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace). Zpracovatel 
doporučuje, aby ve spolupráci s Obcí byla tato otázka zodpovědně řešena, protože v navazujících stávajících 
plochách rodinné zástavby shledáváme absenci takových ploch. Masivním rozvojem obytné zástavby a 
nárůstem počtu obyvatel, kteří budou z valné většiny mladými rodinami s dětmi, se tato disproporce může 
projevit. 
V západní části plochy Z14 byla stanovena podmínka pro rozhodování o změnách v území v podobě podmínky 
uzavření dohody o parcelaci. Tato podmíněná část plochy byla označena D2. Tato podmínka byla stanovena 
proto, aby byla zajištěna možnost realizace napojení celé lokality na dopravní a technickou infrastrukturu, aby 
v lokalitě byla zajištěna komplexnost celkového řešení a zejména komplexnost řešení dopravní a technické 
infrastruktury v celé lokalitě, aby realizace dílčích záměrů v jedné části plochy nezablokovala možnost rozvoje 
v navazujících částech. Projevem dohody o navrhovaném záměru všech vlastníků pozemků a staveb v ploše D1 
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bude právě uzavření smlouvy, jejímž obsahem musí být souhlas s navrženým záměrem a souhlas s rozdělením 
nákladů a prospěchů spojených s jeho realizací. 
 
 
Lokalita Z15 je vymezena v západním části zastavěného území jižní části sídla Opatovice nad Labem pro funkci 
bydlení (BI) a veřejného prostranství (PV1). 

  
Záměr výstavby je v této lokalitě dlouhodobě sledován. Plocha byla prověřena a vymezena již v dosud platné 
ÚPD. Plocha logicky doplňuje prostor mezi stávající zástavbou a stávajícími místními komunikacemi. V těžišti 
lokality je uvažováno s plochou veřejného prostranství, na kterém by významný podíl měla tvořit veřejná 
zeleň. Vymezení plochy je urbanisticky logickým rozhodnutím, protože účelně využívá a doplňuje okraj 
zastavěného území, navazuje na systém stávajících komunikací a výhodným způsobem navazuje na systém 
technické infrastruktury. 
 
 
Lokalita Z17 je vymezena západně od jižní části sídla Opatovice nad Labem, v prostoru mezi vodním tokem a 
vlečkou, pro funkci rekreace (RZ), funkci bydlení (BI), zeleň - soukromou a vyhrazenou (ZS) a pro dopravní 
infrastrukturu silniční místní (DS2).   

    
Lokalita je zčásti jako zahrada již využívána. Lokalita vytváří druhou stranu obestavění stávající komunikace, 
jižní část je určena pro bydlení se zahradou, severní část bude využita pro samozásobitelskou pěstební 
činnost. 
 
Lokalita Z18 je vymezena na jihozápadním okraji zastavěného území v jižní části urbanizovaného území sídla 
Opatovice nad Labem  pro funkci bydlení (BI) a veřejného prostranství (PV1). 
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Záměr výstavby je v této lokalitě dlouhodobě sledován. Plocha byla prověřena a vymezena již v dosud platné 
ÚPD. Plocha logicky doplňuje prostor mezi stávající zástavbou a přírodní bariérou – vodotečí. Rozvojová 
plocha je stávající účelovou komunikací rozdělena na dvě části. Výstavba v lokalitě by měla být realizována 
v souladu se stanovenou etapizací. Nejdříve by se měla zastavět východní část lokality, která vyplňuje prostor 
mezi vymezeným zastavěným územím a účelovou komunikací. Teprve potom by se měla zástavba rozšiřovat 
směrem od zastavěného území do krajiny (k západu). Vnitřní uspořádání jednotlivých částí vymezené 
rozvojové plochy by mělo být výsledkem dohody vlastníků o způsobu využití, uspořádání veřejných 
prostranství by mělo být vzájemně koordinováno, prostorové parametry především uličních prostorů budou 
respektovat platné právní předpisy. 
Pro tuto plochu byla stanovena podmínka pro rozhodování o změnách v území v podobě podmínky uzavření 
dohody o parcelaci. Tato podmínka byla stanovena proto, aby byla zajištěna možnost realizace napojení celé 
lokality na dopravní a technickou infrastrukturu, aby v lokalitě byla zajištěna komplexnost celkového řešení a 
zejména komplexnost řešení dopravní a technické infrastruktury v celé lokalitě, aby realizace dílčích záměrů 
v jedné části plochy nezablokovala možnost rozvoje v navazujících částech. Projevem dohody o navrhovaném 
záměru všech vlastníků pozemků a staveb v ploše D1 bude právě uzavření smlouvy, jejímž obsahem musí být 
souhlas s navrženým záměrem a souhlas s rozdělením nákladů a prospěchů spojených s jeho realizací. 
 
  
Lokalita Z24 je vymezena na jižním okraji zastavěného území sídla Opatovice nad Labem, východně od 
kruhového objezdu, mezi trasou silnice II/324 a Opatovickým kanálem, po kterém je veden lokální biokoridor, 
pro funkci bydlení (BI). 

 
Lokalita včetně stanoveného funkčního využití je vymezena na základě žádosti vlastníka pozemku. Záměry na 
využití plochy se v čase významným způsobem měnily. Výsledný požadavek, který je vymezen v návrhu 
územního plánu, považuje zpracovatel za nejméně vhodný. Lokalita leží na patě svahu tělesa silnice II. třídy, 
která v těchto místech klesá od mimoúrovňové křižovatky. Tato skutečnost významně ovlivní pohodu bydlení 
a lze předpokládat, že hlukové zatížení z provozu na této komunikaci bude pravděpodobně dosahovat 
limitních hodnot. Nicméně požadovaná lokalita byla vymezena podle požadavku s podmínkou, že je pro 
vymezenou funkci využitelná, pokud bude prokázáno, že limitní hodnoty hluku nejsou překračovány. Případně 
mohou být realizována taková opatření, která budou hlukovou zátěž eliminovat. 
 
 
Lokalita Z25 je vymezena na jižním okraji zastavěného území sídla Opatovice nad Labem, severně od 
mimoúrovňové křižovatky, mezi Opatovickým kanálem, po kterém je veden lokální biokoridor, a nájezdovou 
rampou ze silnice I/37 na mimoúrovňovou křižovatku, pro funkci bydlení (BI). 
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Lokalita včetně stanoveného funkčního využití je vymezena na základě žádosti vlastníka pozemku. 
Vymezená zastavitelná plocha je kontaktu se silničním ochranným pásmem. Je pokračováním stávající rodinné 
zástavby podél místní komunikace vedené v souběhu s Opatovickým kanálem. 
 
 
PLOCHY PŘESTAVBY 
 
Lokalita P1 je vymezena v areálu bývalých kasáren, západně od průjezdného úseku silnice II, třídy sídlem 
Opatovice nad Labem. V ploše přestavby je vymezeno několik druhů ploch s rozdílným způsobem využití, mezi 
nimi i plochy pro funkci bydlení (BH). Funkce bydlení se uplatní i v plochách smíšených (SC). 

 
Územní plán vytváří podmínky pro realizaci záměru Obce Opatovice nad Labem: prostorová a funkční 
přestavba území s cílem zdůraznění centra sídla, posílení složky občanského vybavení, navázat na stávající 
formu bydlení v bytových domech a vyřešit prostupnost území pro dopravu i pěší vymezením a řešením 
systému veřejných prostranství. Forma hromadného bydlení v bytových domech je urbanisticky v této části 
sídla vhodná, leží v dobré návaznosti na dopravní síť ale mimo ni, dostupná je technická infrastruktura, 
důležitá je návaznost na občanské vybavení – blízký areál školy, MŠ, sportovní areál atd. 
 
 V rámci stanovených podmínek využití ploch pro funkci bydlení je možné kromě bydlení provozovat ve 
stávajících i rozvojových plochách funkce občanské vybavenosti, služby, drobnou řemeslnou výrobu – 
v každém případě může jít jen o aktivity, které negativně neovlivní pohodu a hygienu bydlení a nezatíží obytné 
prostředí. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny pro každou rozvojovou lokalitu samostatně, 
vždy tak, aby základní parametry odpovídaly charakteru okolní zástavby, případně byly sjednoceny pro 
ucelené lokality – části sídla.  
 
 
 
 
OObbččaannsskkéé  vvyybbaavveenníí  

 
Objekty a zařízení občanské vybavenosti jsou zastoupeny v sídlech řešeného území. 
V sídle Pohřebačka se jedná o: 

objekt prodejny v centru sídla  
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objekt hostince 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sportovní areál, který je využíván kromě sportovního vyžití (TJ Sokol Opatovice nad Labem – národní házená) 
pro pořádání kulturních a společenských akcí.  Oddíl oslavil v roce 2013 70. výročí od založení. 

 
 
 

V sídle Opatovice nad Labem je soustředěna většina staveb a zařízení občanského vybavení např.: 
 

Mateřská škola Opatovice nad Labem, kapacita 81 dětí. Děti jsou rozděleny do tří tříd podle věku. 
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Základní škola Opatovice nad Labem (1. a 2 stupeň) - kapacita 350 žáků, školní družina – kapacita 75 
žáků, školní jídelna – kapacita 350 strávníků. 

 
 
Obecní knihovna v areálu bývalých kasáren 

 
 
Zdravotnictví: 

• ordinace praktických lékařů pro dospělé, 

• ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, 

• ordinace stomatologů, 

• lékárna, 

• psychologická poradna, 

• rehabilitace. 

Sport:  AFK Opatovice nad Labem, o.s. 

Pobočka České pošty 

Hřbitovy: v Pohřebačce (severně od sídla), u kostela v Opatovicích nad Labem 

Jednotka požární ochrany 

Obecní policie 

 

Římskokatolická farnost Opatovice nad Labem (kostel sv. Vavřince v Opatovicích nad Labem, bývalá 
fara) 
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Spolky a zájmová sdružení: 

• základní kynologická organizace, 

• Opatovický klub rybářů, 

• Občanská beseda v Opatovicích nad Labem. 

Další převážně komerční vybavenost např. obchodní objekty a zařízení jsou situovány v rozptylu po celém 
zastavěném území sídla, převážně o lokalitách lokálních center a při průjezdném úseku silnice II. třídy sídlem. 

Stanovení potřeb veřejné infrastruktury: 

• stávající počet obyvatel: cca 2500 obyvatel, 

• předpokládaný nárůst počtu obyvatel dle vytvořených podmínek územním plánem o cca 800 
obyvatel, 

• cílový počet obyvatel: 3300. 

Potřeby:  

• mateřská škola …..vytvoření podmínek pro cca 130 dětí (rozšíření o 50 míst), 

• základní škola…. vytvoření podmínek pro cca 460 dětí (rozšíření o 110 míst). 

Pro zajištění potřeby předškolní výchovy dětí je možno uvažovat např. s výstavbou nového objektu MŠ v rámci 
vymezených ploch pro rozvoj bydlení v jižní části sídla Opatovice nad Labem. Další možností by mohla být 
vymezená zastavitelná plocha Z16 na severozápadní nároží bloku areálu školy. 

Stávající areál školy umožňuje jeho intenzifikaci tak, aby budoucí potřeby byly naplněny v rámci stávajících 
plošných kapacit (vymezené plochy s rozdílným způsobem využití). 

 Další potřeby občanského vybavení komerčního charakteru např. obchodních ploch lze velmi obtížně 
stanovit. Ve stávajících sídlech fungují zařízení základního občanského vybavení – prodejny potravin, drogerie 
apod. V současné době, kdy v nedalekém Hradci Králové a Pardubicích je nabídka např. hypermarketů se 
širokým spektrem nabídky zboží díky výhodnému dopravnímu napojení, je složité takovou potřebu stanovit. Je 
otázkou, zda by např. specializované prodejny díky konkurenci těchto zařízení a jejich cenové politice byly 
konkurence schopné. Územní plán pro potřeby posílení složky občanského vybavení vymezuje plochy změn 
pro plochy smíšené obytné, ale i plochy občanského vybavení, které mohou pokrýt potřebu a zájem investorů 
o možnost realizace občanského vybavení v řešeném území. Především plochy ve vazbě na systém silniční 
dopravy mohou být pro budoucí investory zajímavé, a přitom nežádoucími důsledky nezatíží obytné části 
sídel. 

 
ROZVOJ: 
ZASTAVITELNÉ PLOCHY 
 
Lokalita Z3 je vymezena severně od sídla Pohřebačka, v přímé návaznosti na stávající hřbitov. Je navržena pro 
možnost rozšíření stávajícího hřbitova v ploše mezi současným hřbitovem a vodotečí. 
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Lokalita Z6 byla charakterizována v kapitole popisující lokality vymezené pro funkci bydlení. Dílčí plocha 
změny Z6b, která je součástí zastavitelné plochy, je vymezena pro funkci občanského vybavení (OM), na jejím 
severním okraji. 
 

 
 
Tato vymezená plocha by mohla vytvořit podmínky k tomu, aby zde bylo realizováno odpovídající zázemí 
k plochám rekreace u vodní plochy. Hmotové řešení objektů by mělo vytvořit hlukovou bariéru proti zatížení 
navazujícího území hlukem z provozu na železnici. V rámci této plochy by na jejím severním okraji mělo být do 
patřičných parametrů rozšířeno veřejné prostranství, které bude zajišťovat možnosti dopravní obsluhy celého 
rekreačního území na západním okraji vodní plochy. V rámci této plochy by mohly být řešeny i potřeby 
parkování. 
 
 
Lokalita Z10 je vymezena na severním okraji zastavěného území sídla Opatovice nad Labem, východně od 
průjezdného úseku silnice II. třídy. 

 
Vymezená plochy logicky doplňuje plochu stávajícího areálu, a to v rámci zastavěného území. Lokalita má 
dobrou možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. 
 
 
Lokalita Z12 je vymezena na západním okraji zastavěného území sídla Opatovice nad Labem pro funkci 
občanského vybavení (OS). 

 
 Plocha doplňuje okraj stávajícího sportovního areálu při respektování vymezení lokálního biocentra na 
severu. Spolu s plochou lesa a navrhované plochy zeleně budou tyto plochy tvořit příjemné podmínky pro 
denní rekreaci a sportovní vyžití obyvatel řešeného území. 
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Lokalita Z16 je vymezena na severozápadním okraji stávajícího areálu základní školy v Opatovicích nad Labem 
pro funkci občanského vybavení (OV).  

 
Lokalita logicky doplňuje blok zástavby, který je využíván s výjimkou severovýchodního nároží, pro veřejnou 
infrastrukturu – areál základní školy. S nárůstem počtu obyvatel bude Obec Opatovice nad Labem řešit 
problematiku nárůstu požadavků na kapacity zařízení veřejné infrastruktury. Toto by mohla být jedna 
z možností. 
 
 
Lokalita Z19 je vymezena na východním kraji zastavěného území sídla Opatovice nad Labem, západně od 
původní trasy silnice I/37- stávající místní komunikace pro funkci občanského vybavení (OM). 

    
Lokalita je vymezena z důvodu posílení možností především komerční složky občanského vybavení a služeb. 
Lokalita leží při místní komunikaci, která je napojena na nadřazenou dopravní síť a tudíž má velice dobré 
podmínky dopravního napojení. Tyto lokality byly do nedávné doby, kdy ve stopě stávající místní komunikace 
vedla silnice I. třídy, obtížně využitelné. Jednak jejich využití limitovala hluková zátěž z přilehlé silnice, ale 
především byla omezena možnost sjezdů z této komunikace na přilehlé území. 
 
 
Lokalita Z23 je vymezena na východním kraji zastavěného území sídla Opatovice nad Labem, západně od 
původní trasy silnice I/37- stávající místní komunikace pro funkci občanského vybavení (OM). 

  
Vymezená rozvojová plocha navazuje severně na stávající plochy občanského vybavení (autobazar, servis). 
Možnosti budoucí prosperity těchto zařízení jsou silně ovlivněny realizací přeložky silnice I/37, ze které není 
možnost přímého napojení ani vizuálního kontaktu. Lokalita je vymezena z důvodu posílení možností 
především komerční složky občanského vybavení a služeb. Lokalita leží při místní komunikaci, která je 
napojena na nadřazenou dopravní síť a tudíž má velice dobré podmínky dopravního napojení.  Jižně od těchto 
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ploch se nachází podchod pod silnicí I/37 a tudíž je zajištěn přístup pro pěší z lokality občanského vybavení 
ležící východně od silnice I/37. 
 
 
Lokalita Z40 je vymezena v návaznosti na jižní okraj zástavby sídla Opatovice nad Labem, západně od silnice 
na Čeperku, pro funkci občanského vybavení (OM). 

     
Vymezená zastavitelná plocha navazuje na zastavěné území a přiléhá ke komunikaci, je kvalitně dopravně 
obsloužena. Dle obsahu textu námitky, na základě které je tato plocha vymezena, je v předmětné lokalitě 
připravován záměr obchodního zařízení a služeb. Provoz zařízení v lokalitě nebude dopravně zatěžovat 
obytnou část obce. Z důvodu, aby nebyla zvyšována intenzita provozu v ulici Lesní, je pro tuto plochu 
stanovena podmínka jejího dopravního napojení a to tak, aby sjezd na tento pozemek byl zřízen ze stávající 
komunikace vedené po východním okraji plochy Z40 (z výjezdu z Opatovic jižním směrem na Čeperku). 
 
 
 
PLOCHY PŘESTAVBY 
Lokalita P1 je vymezena v areálu bývalých kasáren, západně od průjezdného úseku silnice II, třídy sídlem 
Opatovice nad Labem. V ploše přestavby je vymezeno několik druhů ploch s rozdílným způsobem využití, mezi 
nimi i plochy smíšené obytné (SC). 

 
Toto území by se mělo stát novým kulturním a společenským centrem sídla. Proces postupné funkční a 
prostorové přestavby již v území probíhá, některé objekty byly rekonstruovány, vyrostly i objekty nové. 
Územní plán vytváří podmínky pro dokončení tohoto procesu tak, aby podle rozhodnutí obce byly vytvořeny 
co nejširší mantinely pro pokrytí potřeb obyvatel řešeného území.  
 
 
 
Plocha přestavby P2 navazuje západně na lokalitu P1. V současné době je v lokalitě provozována činnost, 
která by do budoucna mohla být v konfliktu s podmínkami využití sousedních ploch. Proto územní plán vytváří 
podmínky pro to, aby činnosti do budoucna provozované v této ploše měly co nejširší škálu možností (smíšené 
plochy obytné /SM/). Nicméně tyto činnosti by neměly vytvářet podmínky pro vzájemnou konfrontaci využití 
sousedních ploch, ale naopak by se měly vzájemně doplňovat. Na západě leží stávající sportovní areál, 
východně areál bývalých kasáren, který by v západní části dle záměru měl sloužit bydlení – bydlení v bytových 
domech.  
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Plocha přestavby P3 je vymezena severovýchodně od areálu bývalých kasáren, východně od průjezdného 
úseku silnice II. třídy jako plocha s rozdílným způsobem využití – plochy smíšené obytné (SM). Územní plán 
vytváří podmínky pro to, aby činnosti do budoucna provozované v této ploše měly co nejširší škálu možností. 
Provozované činnosti by neměly být zdrojem negativních vlivů na životní prostředí a neměly by snižovat 
pohodu bydlení v sousedních plochách bydlení.  

 

V lokalitě jsou v současné době objekty, které nejsou využívány, a proto územní plán vytváří podmínky pro 
možnost funkční a prostorové přestavby a účelné využití lokalit v zastavěném území. 

 

Plocha přestavby P7 je vymezena na východním okraji zastavěného území sídla Opatovice nad Labem 
v lokalitě stávající čerpací stanice pohonných hmot jako plocha občanského vybavení – komerční zařízení malá 
a střední.  

 

Protože ale realizací přeložky silnice I/37 čerpací stanice přijde o významný podíl svých zákazníků, lze 
předpokládat, že tato plochy bude vhodná pro nové využití, které bude vyžadovat jak funkční tak prostorovou 
přestavbu. Plocha se nachází v komerčně zajímavé poloze, protože leží v centru sídla Opatovice nad Labem, 
v místě, kde se příjezdová komunikace lomí a vytváří pomyslný urbanistický kloub. V případě realizace nového 
dopravního propojení pod inundačním mostem (v územním plánu vyznačeno jak územní rezerva) by tato 
lokalita získala na atraktivitě. 
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Plocha přestavby P8 je vymezena na východním okraji zastavěného území sídla Opatovice nad Labem 
v historicky cenné lokalitě Morávkova mlýna.  

 

Jedná se o historicky cennou lokalitu s památkovou a archeologickou ochrannou. Objekty původního mlýna 
jsou v neutěšeném stavebním stavu. V severozápadní části byla provozována prodejna stavebnin, část je 
využívána jako zahradnictví. Na otázku jak využít optimálně tuto lokalitu není jednoduchá odpověď. Územní 
plán se snaží vytvořit takové podmínky, aby i tato lokalita našla své optimální využití. Opravy a rekonstrukce 
historických objektů, stejně tak jako dostavba případných dalších objektů bude vyžadovat velice citlivý přístup, 
který zohlední veškeré hodnoty lokality a navazujícího území, ale zachová i její osobitý charakter. 

 

 
Plocha přestavby P12 je vymezena na východním kraji zastavěného území sídla Opatovice nad Labem, 
západně od původní trasy silnice I/37- stávající místní komunikace pro funkci občanského vybavení (OM). 

 

Lokalita doplňuje založený pás ploch občanského vybavení podél (v současnosti) místní komunikace (původní 
trasy silnice I/37). Lokalita je v současné době využívána jako zahrádky, do budoucna by mohla být využita pro 
rozšíření nabídky komerčního občanského využití a služeb pro obyvatele řešeného území. 
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VVýýrroobbaa  aa  vvýýrroobbnníí  oobbsslluuhhaa,,  zzeemměědděěllsskkáá  vvýýrroobbaa    

 Funkce výroby je v řešeném území zastoupena významnou plochou regionálního významu – 
elektrárnou Opatovice. V návaznosti na toto energetické zařízení, které je mj. zdrojem tepla i pro krajská 
města Pardubice a Hradec Králové, vznikly další provozy a areály, které dnes tvoří celou výrobní zónu. Tato je 
umístěna mimo vlastní sídla řešeného území – Pohřebačka a Opatovice nad Labem. Tvoří samostatný 
urbanistický celek určený výhradně pro výrobní, skladovací a obslužné funkce. Výrobní zóna má velice 
výhodnou polohu ve vztahu k dopravním vztahům v řešeném území, ale i regionálním systému dopravy. 
Severně je situována MÚK, která leží na křížení dálnice D35 a silnice I/37. Do křižovatky je zapojena i silnice II. 
třídy II/324. Areál je napojen na železniční dopravu – zavlečkování z železniční stanice Opatovice nad Labem. 
 

 
obr. použit z internetové stránky ekonomika.idnes.cz/ foto: Michal Klíma, MAFRA 

 
Další významnější plochy výroby se nacházejí na jihozápadním okraji řešeného území, severně od sídla 
Čeperka a na severním okraji řešeného území mezi železniční tratí a vodní plochou Opatovického písníku,  
 Drobnější plochy výroby a služeb najdeme v rozptylu zastavěného území sídel řešeného území, např. 
při železničním přejezdu silnice II. třídy v sídle Pohřebačka, na západním okraji sídla Pohřebačka a podél 
průjezdného úseku silnice II. třídy sídlem Opatovice nad Labem. 
 
 
 
ROZVOJ: 
ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

Zastavitelná plocha Z7 je vymezena na západním okraji sídla Pohřebačka pro funkci výroby (VD) pro rozšíření 
stávajícího areálu.  

 

Vymezená plocha doplňuje plochu stávajícího areálu. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu bude 
využívat stávajících tras a způsobů jako stávající areál. Lokalita je vymezena na základě požadavku majitele 
stávajícího areálu. 
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Zastavitelné plochy Z28 a Z29 jsou vymezeny na jihozápadním okraji řešeného území v návaznosti na stávající 
plochy výroby, jižně od trasy dálnice D35 pro funkci výroby (VL). 

  

Plochy jsou vymezeny z důvodu rozšíření možnosti pro posílení složky výroby, rozšíření nabídky pracovních 
příležitostí pro obyvatele řešeného území. Provozované činnosti by svými případnými vlivy neměly negativně 
ovlivnit nejbližší obytné plochy, protože tyto vlivy by neměly přesahovat hranice areálu. Podmínkou pro 
takovéto rozšíření výrobních ploch je ale zajištění odpovídajícího dopravního napojení, které bude vedeno 
mimo stávající i budoucí obytné plochy. 

 

Zastavitelné plochy Z30, Z31, Z32 a Z33 jsou vymezeny převážně v souladu s dosud platnou územně plánovací 
dokumentací.  Vymezeny jsou pro funkce výroby (VL a VT). 

 

 

Plochy logicky doplňují plochy výrobní zóny a umožňují její rozvoj při respektování přírodních hodnot 
především na východě navazujícího přírodního prostředí. Rozšíření areálu bude využívat stejně jako stávající 
plochy výhodného dopravního napojení na silniční a železniční síť, napojení na technickou infrastrukturu. 
Výrobní zóna je vymezena v souladu s PÚR ČR i ZÚR Pk. 
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PLOCHY PŘESTAVBY 

Plocha přestavby P16 je vymezena v jihozápadní části řešeného území ve vazbě na stávající výrobní aktivity 
provozované v lokalitě  - pro funkci výroby (VL). 

    
Stávající objekt je v současné době využíván pro zemědělskou výrobu. Pokud v navazujících plochách bude 
vznikat výrobní zóna, územní plán vytváří podmínky pro to, aby i tyto plochy se postupně mohly stát její 
součástí.  
 

Plocha přestavby P17 je vymezena na severozápadním okraji výrobní zóny „Elektrárny Opatovice“.  

 
Část vymezené plochy byla v době výstavby dopravních staveb využívána jako součást zařízení staveniště. 
Jedná se de facto o zbytkové plochy, které je možno považovat za součást výrobní zóny, ale které nejsou 
v současné době pro funkci výroby intenzivně využívány. Vyplňují prostor mezi stávajícími plochami výroby, 
trasou silnice (původní stopa silnice I/37) a umělým vodním tokem. Plocha je pro situování výrobních funkcí 
vhodná, neboť navazuje na stabilizovaný výrobní areál, může využít výhodných podmínek pro napojení na 
dopravní a technickou infrastrukturu. Protože svým umístěním se blíží sousednímu sídlu Čeperka, je lokalita 
vymezena jako plocha s rozdílným způsobem využití -  lehký průmysl, kde by měly být umisťovány takové 
provozy, jejichž případné negativní vlivy nebudou překračovat hranice areálu. 
 
 
 
 
RReekkrreeaaccee  

 
 Funkce rekreace je v řešeném území zastoupena především v severní části řešeného území ve vazbě 
na vodní plochu Opatovického písníku. Územní plán víceméně vytváří podmínky k tomu, aby bylo možno 
území využívat způsobem, který se v současné době v území uplatňuje. 
 Na západní straně vodní plochy je území využíváno hojně veřejností, která do území přijíždí i z míst 
mimo řešené území. Na východní straně vodní plochy vznikly objekty individuální rekreace, které územní plán 
respektuje. 
 Ostatní území břehových partií bude i do budoucna využíváno pro sezónní rekreaci s tím, že zde bude 
převládat přírodní charakter území, rekreační plochy budou mít charakter přírodních pláží a pobytových luk. 
Pokud budou zde vznikat stavební objekty, pak pouze takové, které jsou v souladu s §18 odst. 5 Stavebního 
zákona – tj. „taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky pro jeho (nezastavěné území) využití 
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pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a 
informační centra.“ 
 
 Především pro pěší a cykloturistiku může být využívána východní část řešeného území, které je 
charakteristické svými přírodními hodnotami okolí toku Labe, kudy jsou vedeny v souladu s komplexními 
pozemkovými úpravami účelové komunikace. Toto území využívají např. i v zimním období, jsou-li příznivé 
sněhové podmínky, běžkaři. 
 V řešeném území resp. východně od sídla Opatovice nad Labem jsou drobné lokality zahrádek, 
některé s objekty chatek. 
 
ROZVOJ: 
ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

Zastavitelná plocha Z5 je vymezena západně od Opatovického písníku pro funkci rekreace (RH).   

 
Plochy jsou v současné době využívány pro rekreaci. Vznikly zde i objekty individuální rekreace. Územní plán 
respektuje stávající způsob využití i záměr stabilizovat tuto funkci v území. Vytváří podmínky k tomu, aby pro 
rekreaci mohly být vytvořeny odpovídající podmínky, včetně hygienického zázemí a nabídky služeb. 
 
 

Zastavitelná plocha Z17 je vymezena západně od jižní části sídla Opatovice nad Labem, v prostoru mezi 
vodním tokem a vlečkou, pro funkci rekreace (RZ), bydlení (BI), zeleň - soukromou a vyhrazenou (ZS) a místní 
komunikaci (DS2).   

    
Lokalita je zčásti již pro samozásobitelskou pěstební činnost využívána. Lokalita leží severně od účelové 
komunikace. Území jižně od řešené lokality je využíváno pro bydlení, je zde realizován rodinný dům. 
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SSííddeellnníí  zzeelleeňň    

 
V sídlech řešeného území se sídlení zeleň ve formě veřejné zeleně uplatňuje především v rozšířených 

uličních prostorech, parčících, u objektů a reálů občanského vybavení i jako součást jiných ploch s rozdílným 
způsobem využití urbanizovaného území. 

 
V sídle Pohřebačka nacházíme plochy veřejné zeleně ve vazbě na průjezdný úsek silnice III. třídy 

 
a v jižním části zastavěného území západní části sídla. 

 
V sídle Opatovice nad Labem je veřejná zeleň součástí území v těžišti sídla – v areálu bývalých kasáren, 

parčík v ulici Karlín a plochy v návaznosti na areál kostela sv. Vavřince.  

 
 
Dále se plochy zeleně nacházejí ve vazbě na vodní toky, procházející zastavěným územím, především 

pak tok Opatovického kanálu.   
Významnou součástí sídelní zeleně jsou i plochy vyhrazené zeleně, ať už plochy soukromých zahrad 

nebo zeleň v areálech (např. školy). 
 
 

ROZVOJ: 
ZASTAVITELNÉ PLOCHY 
Lokalita Z6 resp. plocha změny Z6d je vymezena na severovýchodním okraji zastavitelné plochy Z6 pro funkci 
sídlení zeleně (ZP) 

 
Vymezena je především z důvodu, aby vytvářela přirozený přechod mezi plochami bydlení a rekreačním 
využitím okolí vodní plochy, aby vytvářela plochám bydlení přirozený rámec. 
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Lokalita Z11 je vymezena na západním okraji severní části sídla Opatovice nad Labem pro funkci sídlení zeleně 
(ZP). 

 
Vymezení lokality reaguje na vymezení skladebné části lokálního systému ekologické stability LBC 52. To 
částečně zahrnuje i stávající plochu lesa na okraji zástavby rodinných domů. Územní plán vymezuje toto 
plochu tak, aby mohla plnit funkci biocentra, ale zároveň byla součástí sídelní zeleně. Plocha je vzhledem 
k budoucí zástavbě nezastavitelná, ale může sloužit obyvatelům sídla pro denní rekreaci a bude součástí 
obytného prostředí sídla. 
Vymezená plocha navazuje na další plochy zeleně přírodního charakteru, které jsou vymezeny v terénní 
sníženině mezi sídly Pohřebačka a Opatovice nad Labem, kudy vede vodoteč a po ní je trasován lokální 
biokoridor. V těchto plochách zeleně je navržena stezka pro pěší a cyklisty, která by umožnila rozšíření 
možností průchodu uživatelům území mimo trasy podél frekventované průjezdné silnice a byla by zapojena do 
systému cest vedoucích až k rekreačním plochám u Opatovického písníku. 

 

� zeleň soukromá a vyhrazená: 
o  představuje především soukromé zahrady u rodinných domů, je vymezena na okrajích zástavby, na 

hranicích mezi zastavěným a neurbanizovaným (nezastavěným) územím nebo v lokalitách, kde se 
nacházejí plošně významnější zahrady a sady 

Plochy vyhrazené zeleně, především okrasné a užitkové zahrady, jsou většinou zahrnuty do ploch 
bydlení případně ploch smíšených obytných. Samostatně jsou vymezeny v lokalitách, kde se snaží 
územní plán zdůraznit jejich význam, nerozšiřovat zástavbu hluboko do parcel zachovat např. 
hustotu zástavby, případně na rozhraní nesourodých funkcí, aby se zástavba např. nepřibližovala 
nežádoucím způsobem ke  komunikacím s hlukovým zatížením apod. 

 
 
 
Lokalita Z20 je vymezena na jižním okraji zastavěného území sídla Opatovice nad Labem, východně od 
původní trasy silnice I/37(která dnes plní funkci místní obslužné komunikace) jako zeleň – soukromá a 
vyhrazená (ZS). 

    
Vymezená plocha vyjadřuje stávající stav v území. Vymezena je v souladu se skutečností, v jakém rozsahu je 
plocha užívána v návaznosti na stávající zastavěný pozemek (objekt), který je evidovaný v katastru 
nemovitostí. Plocha je užívána jako okrasná zahrada s výrazným vodním prvkem. 
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Lokality Z2 a Z17 , resp. plochy změn Z2d a Z17d byly popsány a jejich vymezení bylo odůvodněno v rámci 
popisu ploch bydlení, na které bezprostředně navazují a souvisejí s nimi, tj. v rámci ploch Z2 a Z17.  
 

� zeleň ochranná a izolační: 
o stávající plochy izolační zeleně jsou vymezovány převážně jako drobné plochy např. v návaznosti na 

dopravní stavby.  

       Rozvojové plochy:  

� plocha změny Z4b je vymezena na severním okraji sídla Pohřebačka jako součást nově 
řešeného napojení silnice III. třídy na silnici II/324 severně od chráněného železničního 
přejezdu – protože přímo souvisí se záměrem Z4a, je součástí plochy pro veřejně prospěšnou 
stavbu VD1 s možností vyvlastnění. 

� plocha změny P14 je vymezena v prostoru bývalého fotbalového areálu, který zde již 
dlouhodobě nefunguje. Vytvořeny jsou podmínky pro funkci izolační zeleně s možností vzniku 
retenční nádrže, přes plochu je vedena územní rezerva pro případné propojení bývalé trasy 
I/37 na rameno mimoúrovňové křižovatky na D35 obsluhující areál SIKO. 

� plochy změn v krajině K2 a K3 na západním okraji navrhované rodinné zástavby v jižní části 
sídla Opatovice nad Labem. Plocha je vymezena z důvodu, aby se zástavba nerozšiřovala až na 
břehovou hranu, aby zde byl respektován pás, který umožní jednak údržbu vodního toku, 
jednak průchod např. vycházkové cesty podél vodoteče. 

� plocha změny v krajině K6 na jižním okraji zástavby sídla Opatovice nad Labem. Plocha je 
vymezena z důvodu, aby se zástavba nerozšiřovala až na břehovou hranu, aby zde byl 
respektován pás, který jednak umožní přístup k vodnímu toku, jednak bude chránit a 
podporovat funkčnost lokálního biokoridoru, který je po vodním toku trasován. 

 

 

 
DDoopprraavvaa  

 

DDoopprraavvaa  ssiillnniiččnníí  

  
 Řešeným územím procházejí 2 významné dopravní tahy republikového významu.  
Ve směru sever – jih se jedná o silnici č. I/37 (v řešeném území se konkrétně jedná o spojnici dvou krajských 
měst Pardubice a Hradec Králové).  

Kolmo na I/37 na okružní křižovatce (součást MÚK – 2. patro) dočasně končí dálnice D35, jihovýchodní 
část, která bude pokračovat směr Vysoké Mýto, je v současné době ve výstavbě.  
 
Dálnice D35  
 Dálnice II. třídy je kategorie 25,5/120. Do řešeného území zasahují úseky: úsek od dálnice D 11 u Sedlic 
k silnici I/37 u Opatovic nad Labem a z Opatovic n/L do Ostrova. Dálnice D35 bude alternativou k dálnici D1 ve 
směru tranzitu východ západ. Její význam je celostátní. Tyto úseky lépe napojí především krajské město 
Pardubice na dálnici ve směru na Prahu.  
V současné době je v provozu úsek Opatovice n. L. – dálnice D11 (západním směrem), který slouží jako 
dálniční přivaděč, čemuž odpovídají výsledky sčítání dopravy. Úsek východně od MÚ křižovatky (vedený 
estakádou z důvodu záplavového území řeky Labe a cenných přírodních lokalit) je ve výstavbě včetně třetího 
patra MÚ křižovatky.  

Přestože probíhá osazování jednotlivých pilířů estakády a stavba je pozemkově oddělena, územní plán 
pro stavbu dalšího úseku vymezuje (zastavitelný) koridor Z39 v šíři budoucího ochranného pásma s korekcemi 
v místě jižněji položeného písníku a slepého ramene - stávající vodní plochy. Celý koridor je zařazen do 
funkčního využití DX – dopravní infrastruktura se specifickým využitím (dvě hlavní složky využití – doprava + 
přírodní hodnoty krajiny). Protože se dle § 2 odst. 1 bod k) a bod l) SZ jedná o veřejně prospěšnou stavbu, tak 
je územním plánem vymezena plocha VD2 pro tuto stavbu - plocha s možností vyvlastnění. 
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Silnice I/37 
 Silnice je kategorie S 24,5/100 která odpovídá jejímu dopravnímu významu i intenzitám dopravy. 
Realizovaný úsek byl uveden do provozu 07/2013.  

V celém úseku je dopravní stavba vyznačen v souladu se současným reálným stavem v území – jako 
plocha s rozdílným způsobem využití – dopravní infrastruktura silniční – silničn síť (DS1). 
 
Sčítací úsek číslo 5-2046 na silnici I/37: 
  rok     T     O  M     S 
1980  1178  2843  99  4120 
1985  1396  3294  78  4768 
1990    996  2285  54  3335 
2000  2620  14122  113  16855 
2005  2988  18839  84  21911 
2010  3059  19956  105  23120 
2016  4027  25856  132  30195 
 
Sčítací úsek číslo 5-2047 na silnici I/37: 
  rok     T     O  M     S 
1980  1527  3801  79  5407 
1985  1815  4648  70  6533 
1990  2042  4242  73  6357 
2000  3032  13091  64  16187 
2005  3817  14873  66  18756 
2010  2699  12367  75  15141 
 
 
Silnice II/324 
 Tato hlavní komunikace odbočuje jižně od zástavby Opatovic n/L z okružní MÚ křižovatky (D35 a I/37) 
a prochází celým zastavěným územím Opatovic n/L. Z komunikace je přímo obsluhována přilehlá zástavba 
Opatovic n/L i Pohřebačky.   V severní části zastavěného území (v Pohřebačce) tato komunikace úrovňově kříží 
celostátní hlavní železniční trať č. 031 Pardubice – Hradec Králové - Jaroměř. 
 
Sčítací úsek číslo 5-2049  na silnici II/324: 
  rok     T     O  M     S 
1973  1327  2779  239  4345 
1980  1111  1268  76  2455 
1985  713  1239  30  1982 
2000  1798  3690  25  5513 
2005  2365  4418  22  6805 
2010  1176  6069  44  7289 
2016   653  2621    22  3296 
 



ÚZEMNÍ PLÁN OPATOVICE NAD LABEM                                   etapa: ÚP PRO VYDÁNÍ                                                 příloha: I.A  -  TEXTOVÁ ČÁST 
ODŮVODNĚNÍ  

233 
příloha:  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP                                                                                                                                                 

 
Řešeným územím procházejí tyto krajské silnice III. tříd: 
III/03324 

Odbočuje ze silnice II/324 v místní části Pohřebačka severně od chráněného železničního přejezdu. 
Prochází zastavěným územím Pohřebačky a pokračuje západním směrem. Mimo řešené území kříží 
silnici II/333 a končí v Praskačce. 

 

III/0372  
Odbočuje ze silnice II/324 (původní stopa I/37) u Elektrárny Opatovice a pokračuje západním směrem 
do obce Čeperka, kde končí. Za zástavbou Čeperky už pokračuje jen jako místní komunikace. 

 

III/29813 
Odbočuje ze silnice I/37 za severovýchodní hranicí zastavěného území Opatovic n/L východním 
směrem a pokračuje v souběhu s Opatovickým kanálem k obci Vysoká nad Labem, kde končí na silnici 
III/29810. 

 
Všechny silnice III. tříd mají živičný povrch a jsou kategorie S 7,5. 
 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR ve svém stanovisku upozorňuje, že veškerá protihluková ochrana nově 
vzniklé zástavby, která by mohla být zasažena negativními vlivy z dopravy, nebude hrazena ze státních 
finančních prostředků a musí být vybudována mimo pozemky silnic R35 a I/37. Dle přílohy č. 1 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, je povinností stavebníka ochránit svou stavbu před negativními účinky 
prostředí, např. umísťuje-li stavbu do hlukem nadměrně zasaženého prostředí. 
 
 
 
DDoopprraavvaa  mmííssttnníí  

 
 V zastavěných územích obou sídel navazuje na průjezdné úseky silnic II. a III. třídy poměrně hustá síť 
místních obslužných komunikací. Komunikace jsou často součástí širokého prostoru uličního prostoru 
společně s chodníky a zelení.  

Ve starší zástavbě jsou místní komunikace využívány jak pro dopravu motorovou, tak pěší (smíšený 
provoz) a odstavování vozidel. 

Místní komunikace, resp. plochy kudy jsou trasovány, jsou při rozdělení do ploch s rozdílným 
způsobem využití zařazeny jednak dle umístění (v zastavěném území nebo mimo) a dle významu a funkcí, 
které plochy plní, na plochy dopravní infrastruktury silniční místní DS2 (většinou mimo zastavěné území) a 
plochy veřejných prostranství PV1, případně PV2 (pouze v zastavěném území).    

 
Návrh: 
Zastavitelné plochy pro dopravní infrastrukturu silniční – silniční síť (DS1 a DX): 
 

• Z4a – pro nové připojení silnice III/03324 na silnici II/324 v blízkosti chráněného železničního přejezdu 
na severním okraji sídla Pohřebačka. Jedná se o investici vyvolanou modernizací železnice, protože se 
dle § 2 odst. 1 bod k) a bod l) SZ jedná o veřejně prospěšnou stavbu je územním plánem vymezena 
plocha peo veřejně prospěšnou stabu VD1 pro tuto stavbu - plocha s možností vyvlastnění . 

• Z39   – pro pokračování výstavby D35 od okružní MÚ křižovatky směrem na Ostrov (Vysoké Mýto). 
 
V rámci navrhovaných úprav na železniční trati č. 031 (zdvojkolejnění tratě a posun zastávky) dojde ke zlepšení 
bezpečnosti v místech křížení místních komunikací s dráhou (podchod, osazení signalizace a závor, odsazení 
křižovatky od chráněného železničního přejezdu). 
 
 V souladu se závěry jednání, které ohledně problematiky řešení dopravy v návrhu územního plánu 
probíhaly po společném jednání o návrhu územního plánu je v upraveném návrhu ÚP vymezena plocha 
územní rezervy R5 pro funkci DS1 – dopravní infrastruktura silniční – silniční síť. Ta by měla vytvořit podmínky 
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k tomu, aby byla prověřena možnost vedení nového silničního propojení původní trasy silnice I/37 (nyní místní 
komunikace) v trase pod inundačním mostem pod přeložkou silnice I/37, kolem obchodního zařízení SIKO 
s napojením na stávající sjezd z MÚK Opatovice nad Labem. 
 
Zastavitelné plochy pro dopravní infrastrukturu místní (DS2): 

• Z26b – prostor místní komunikace pro dopravní obslužnost zastavitelné plochy pro komerci a zároveň 
manipulační pásmo pravého břehu přivaděče EOP  

• Z34a – prostor místní komunikace pro dopravní obsluhu stávající (navrženou k rozšíření) výrobní zóny 
u Čeperky (jihozápadní okraj řešeného území), plocha je v souladu s § 2 odst. 1 body k) a l) veřejně 
prospěšným záměrem a je vymezena také jako koridor VPS s možností vyvlastnění – koridor pro 
společné vedení dopravní a technické infrastruktury VDT2 

• Z34b – možnost trasy pro místní komunikace pro dopravní obsluhu stávající (navrženou k rozšíření) 
výrobní zóny u Čeperky (jihozápadní okraj řešeného území), , plocha je v souladu s § 2 odst. 1 body k) 
a l) veřejně prospěšným záměrem a je vymezena také jako koridor VPS s možností vyvlastnění – 
koridor pro společné vedení dopravní a technické infrastruktury VDT3 

• Z34c – možnost trasy pro místní komunikace pro dopravní obsluhu stávající (navrženou k rozšíření) 
výrobní zóny u Čeperky (jihozápadní okraj řešeného území), protože se dle § 2 odst. 1 bod k) a bod l) 
SZ jedná o veřejně prospěšnou stavbu, tak je územním plánem vymezena plocha VD3 pro tuto stavbu 
- plocha s možností vyvlastnění 

• Z38b – pro nové dopravní napojení přemisťované železniční zastávky od Pohřebačky, protože se dle 
§ 2 odst. 1 bod k) a bod l) SZ jedná o veřejně prospěšnou stavbu, tak je územním plánem vymezena 
plocha VD5 pro tuto stavbu - plocha s možností vyvlastnění 

• Z38c – pro nové dopravní napojení přemisťované železniční zastávky ve směru od Opatovic, protože 
se dle § 2 odst. 1 bod k) a bod l) SZ jedná o veřejně prospěšnou stavbu, tak je územním plánem 
vymezena plocha VD6 pro tuto stavbu - plocha s možností vyvlastnění 

• Z38d – pro nové dopravní napojení přemisťované železniční zastávky od jihu, protože se dle § 2 odst. 1 
bod k) a bod l) SZ jedná o veřejně prospěšnou stavbu, tak je územním plánem vymezena plocha VD7 
pro tuto stavbu - plocha s možností vyvlastnění  

 
Zastavitelné plochy pro veřejná prostranství – uliční prostory (PV): 

• Z1d – nová síť místních obslužných komunikací (veřejných prostorů) v rámci navrhované plošně 
rozsáhlé zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech. Uliční prostory jsou již pozemkově 
odděleny. Celou zastavitelná plocha byla prověřena územní studií. 

• Z2c – nový uliční prostor pro dopravní napojení zastavitelné plochy pro rodinné bydlení. V koncové 
části uličního prostoru bude umístěno obratiště.  

• Z13b – prodloužení jižní části ulice Ke Struze pro dopravní obsluhu zastavitelné plochy pro příměstské 
bydlení   

• Z14d – rozšíření stávající komunikace do patřičných parametrů z důvodu navržené zástavby druhé 
strany komunikace. Dále tato zastavitelná plocha tvoří proluku pro přístup k územní rezervě pro 
bydlení a pro zajištění přístupu na pozemky za plánovanou zástavbou.  

• Z15d – pozemkově oddělený (územním plánem rozšířený) veřejný prostor dotvářející urbanistické 
členění v místě probíhající rozsáhlé zástavby na jihozápadě Opatovic n/L, na stávající komunikační síť 
napojený na třech místech (S, J, V) 

• Z18c – pro veřejné prostranství s místní obslužnou komunikací propojující ulice Kasárenská a Lesní. 
Stávající oddělený pozemek neodpovídá požadovaným šířkovým parametrům. Plocha pro tento záměr 
je součástí koridoru s možností vyvlastnění ozn. VDT1 

 
Nová veřejná prostranství mohou logicky vzniknout v rámci realizace zástavby v zastavitelných 

plochách Z6a, Z6b, Z6c, Z8, Z14, Z18a, Z18b, Z24 a dalších. V těchto plochách se bude jednat o zástavbu 
rodinnými domy, kde šíře uličního prostoru musí činit minimálně 8 m. 
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Přestavbové plochy pro veřejná prostranství – uliční prostory (PV): 

• P1g – nové dopravní řešení a připojení jižní části bývalého areálu kasáren ve spojení s patřičným 
rozšířením stávajícího prostoru místní komunikace na š. min. 12 m.  

• P1h – nově vymezené veřejné prostranství v severní části areálu bývalých kasáren zajišťující mj. 
dopravní propojení ulic Pardubická a Ke Hřišti (š. min. 12 m) 

• P1j – zcela nové dopravní propojení ulic Pardubická a Ke Hřišti, vedené po severní hranici bývalého 
areálu kasáren (š. min. 12 m) 

• P4 – nové dopravní napojení zastavitelných ploch Z1 a Z2 na severním okraji Pohřebačky 

• P5 – nový způsob napojení místní komunikace (křížící železnici) na průjezdný úsek silnice III/03324 – 
podmiňující investice modernizace železniční tratě č. 031. Součástí úpravy křížení komunikací bude i 
přesunutí autobusové zastávky. 

• P6a – uvedení do souladu se současným stavem v území  

• P6b – uvedení do souladu se současným stavem v území 

• P6c – uvedení do souladu se současným stavem v území 

• P9  – prodloužení ulice Ke Trati k ulici Školní z důvodu možného využití potenciálu k zástavbě 
rodinnými domy - jižně 

• P18 – plocha ve stopě původní trasy silnice I/37 na jihovýchodním okraji zastavěného území Opatovic 
n/L pro možnKé dopravní propojení výhradně pěších a cyklistů. 

 
    
Polní (účelové) cesty 

Systém polních cest je vymezen dle zpracovaných komplexních pozemkových úprav (Geoplan, 2006). 
Návrh cestní sítě byl vytvořen s ohledem na stávající polní cesty a na cesty vedené v pozemkovém katastru. 
Využívá stávající objekty a sjezdy z komunikací nižších tříd. 

Polní (účelové) cesty jsou zahrnuty do ploch s rozdílným způsobem využití - dopravní infrastruktury 
silniční místní DS2.  
 
Polní cesty se dělí v KPÚ podle významu a intenzity dopravy na (následující text z KPÚ): 

• „Polní cesty hlavní  - soustřeďují dopravu z polních cest vedlejších, jsou napojeny na místní 
komunikace nebo na silnice, nebo přivádějí dopravu z přilehlých pozemků přímo k zemědělské usedlosti. Polní 
cesty hlavní je doporučeno navrhovat jako dvoupruhové nebo jednopruhové s výhybnami. Předpokládá se u 
nich celoroční sjízdnost, proto jsou navrhovány jako zpevněné. V mapě jsou značeny písmenem HC a 
identifikačním číslem. 

•  Polní cesty vedlejší - podchycují dopravu z přilehlých pozemků nebo farem a jsou napojeny na polní 
cesty hlavní, mohou být napojeny i na místní komunikace, silnice III. tř., výjimečně na silnice II. tř. Polní cesty 
vedlejší jsou vždy jednopruhové, výhybny jsou doporučené.  Polní cesty vedlejší jsou převážně nezpevněné, 
ale vždy zatravněné, v odůvodněných případech zpevněné. U vedlejších polních cest je možná i kolejová 
úprava, s místním zpevněním drceným kamenivem apod. V mapě jsou značeny písmenem VC, identifikačním 
číslem a čerchovanou čarou. 

• Polní cesty dočasné  - vytvářejí sezónní komunikační propojení v rámci propojení půdních celků 
jednoho vlastníka nebo tvoří hranice mezi vlastnickými pozemky (např. při hranici druhu pozemku). Polní cesty 
dočasné jsou vždy jednopruhové, výhybny ani obratiště se neuvažují, jsou sezónně sjízdné. Navrhují se 
zatravněné, bez podélného a příčného odvodnění a jejich realizace je závislá na způsobu hospodaření 
v katastru po provedení pozemkových úprav. V mapové příloze nejsou tyto cesty zakresleny, jejich lokalizace 
je závislá na návrhu prostorového uspořádání pozemků.“ 
 

Některé polní cesty navrhované v KPÚ se kryjí s požadavky obce na nové obslužné komunikace. 
Cílovým (navrhovaným) stavem bude nadřazenější druh komunikace.  
Stávající dopravní zařízení: 
     - Čerpací stanice pohonných hmot na místní komunikaci v Opatovicích n/L. 
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     - Čerpací stanice LPG u křižovatky II/324 a III/ 0372 (severně od Elektrárny Opatovice) 

DDoopprraavvaa  hhrroommaaddnnáá  

 
Autobusová doprava 
Autobusové spojení je zajišťováno celkem 12ti linkami. 
 
240 042 Čáslav – Pardubice – Hradec Králové 
600 660 Ledeč nad Sázavou – Havlíčkův Brod – Chotěboř – Chrudim – Pardubice - Hradec Králové – 

Trutnov – Janské Lázně 
610 170 Hradec Králové – Pardubice – Humpolec – Pelhřimov – Jindřichův Hradec - České Budějovice 
610 220 Hradec Králové – Březhrad – Opatovice nad Labem  
640 120 Broumov – Náchod – Jaroměř – Hradec Králové – Pardubice 
650 240 Pardubice – Hradec Králové – Trutnov – Pec pod Sněžkou 
650 540 Pardubice – Opatovice nad Labem - Pohřebačka  
650 550 Pardubice – Hradec Králové 
680 038 Svitavy – Polička – Skuteč – Chrudim – Hradec Králové 
680 044 Polička – Chrudim – HK – Jičín – Mladá Boleslav – Česká Lípa – Ústí n/L  
680 771 Polička – Proseč – Nové Hrady – Luže – Chrudim – Pardubice – HK 
840 900 Svratka – Krouna – Skuteč – Chrudim – Pardubice – Hradec Králové 
 
 

PPěěššíí  aa  ccyykklliissttiicckkáá  ddoopprraavvaa  

Opatovice nad Labem 
 Chodníky pro pěší jsou vybudovány téměř ve všech ulicích v sídle (nebo se právě budují). Chybí pouze 
v původní zástavbě, kde je provoz pěších veden po místních komunikacích s minimálním provozem motorové 
dopravy.  

Podél hlavního průtahu obcí (sil. II/324) je provoz pěších od motorové dopravy oddělen jak zvýšenými 
obrubníky, tak i zeleným dělícím pásem. Zařazení prostorů místních komunikací do funkčního využití ploch 
veřejných prostranství – uliční prostory (PV1) umožňuje umisťování chybějících úseků chodníků bez nutnosti 
návrhu zastavitelných ploch a případných změn územního plánu. 
 
Pohřebačka 
 Podél silnice III/03324 procházející Pohřebačkou chodník zcela chybí. 

Většina místních komunikací ležících jižně od průjezdného úseku silnice III/03324 je v režimu TEMPO 
30 se samostatnými chodníky nebo širokými pásy zeleně (možné umístění chodníků). Z tohoto důvodu jsou 
všechny místní komunikace (vč. průjezdného úseku III/03324) zahrnuty do ploch veřejných prostranství – 
uličních prostorů (PV1).  

Jejich funkční zařazení tak umožňuje výstavbu komunikací pro pěší bez nutnosti specifikovat konkrétní 
úseky a orientaci vůči trase komunikace a je možno se přizpůsobit lokálním podmínkám.  

V řešeném území jsou 2 stávající úseky cyklostezek (resp. stezek pro pěší a cyklisty): 

1. západně za zástavbou Opatovic nad Labem směrem k navržené (přesunuté) vlakové zastávce   
2. krátký úsek podcházející přeložku silnice I/37 v jižní části Opatovic nad Labem (U SIKA) na značené 

cyklotrase č. 4124 (graficky nevyjádřitelný) 

 Ve zbytku řešeného území je provoz cyklistů veden po místních komunikacích a silnicích společně 
s dopravou motorovou.  
 Katastrálním územím Opatovic nad Labem procházejí 2 cykloturistické trasy po místních komunikacích 
a po silnici III. třídy: 

• Cykloturistická trasa č. 4039 
Trasa Lázně Bohdaneč – Stéblová – Čeperka – Opatovice n/L. – Vysoká nad Labem. 
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Do území vstupuje od jihu po místní obslužné komunikaci souběžné se silnicí II/324. Zastavěným 
územím Opatovic nad Labem prochází po průjezdném úseku silnice II., v severní části zástavby se 
z této komunikace odklání východním směrem. Řešené území opouští po silnici III.řídy č. 29813.  

• Cykloturistická trasa č. 4124 
Trasa Pardubice – Ráby – Kunětická hora – Němčice – Hrobice – Opatovice nad Labem.  
Odbočuje z trasy č. 4039 v jižní části Opatovic nad Labem, kříží Opatovický kanál, po cyklostezce 
podchází silnici I/37 a směřuje podél 1., 2. a 3. písníku jižním směrem za areál Opatovické Elektrárny, 
kde řešené území opouští. 

 
Návrh: 

Zastavitelné plochy pro dopravu pěší a cyklistickou nejsou navrhovány. Územní plán navrhuje 5 
možných tras pro vedení cyklostezek (stezek pro pěší a cyklisty).  

• Propojení ul. Nyklíčkova cyklistickou stezkou směrem ke stávající cyklostezce - západním 
směrem přes rozvojovou plochu zeleně lokálního biocentra /CS1/.  

• Cyklostezka podél severozápadní hranice zastavěného území Opatovic n/L. Od cyklostezky 
Nyklíčkova v souběhu s Libišanským potokem až po silnici II/324 /CS1/. 

• Krátký propojovací úsek z ulice Jozífova na ‘‘severozápadní‘‘ navrhovanou cyklostezku /CS1/. 

• Cyklostezka za severní hranicí zastavěného území Opatovic. Úsek od silnice II/322 východním 
směrem ke účelové komunikaci mezi Opatovicemi n/L. a Opatovickým písníkem /CS1/. 

• Krátký propojovací úsek z navrhované ‘‘severní‘‘ cyklostezky do rozsáhlé zastavitelné plochy 
východně od Pohřebačky /CS1/. 

• Cyklostezka/trasa Mechu a perníku /CS2/ je záměrem, který je sledován oběma krajskými 
městy. Její vedení bylo prověřováno v několika variantách. Výsledná varianta, která vzešla 
z dohody zástupců všech dotčených území je zapracována do územního plánu. Dle vyhledávací 
studie je složena v řešeném území z následujících úseků:  

a) od mostu ev. č. 29813-4 přes Labe je vedena jako samostatná cyklostezka v souběhu 
se silnicí III/29813 vlevo ve směru od Vysoké n. Labem až po napojení polní cesty VC-1 
(délka cca 370 m), dále je vymezena alternativní trasa tohoto úseku označená jako 
/CS2-var/, která v části využívá pozemků ve vlastnictví obce Opatovice nad Labem. Pro 
tuto variantní trasu není dle pokynů k úpravě vymezen koridor pro VPS, ten je 
vymezen pro trasu /CS2/ jako VD8. 
 

pozn. k variantnímu řešení /CS2-var/ - stezka může významně zasáhnout do lokálního 
biocentra LBC 54 (jedná se o lokální biocentrum navazující na nadregionální 
biokoridor). Na území lokálního biocentra se vyskytují významné biotopy (např. 
smíšené lužní lesy s dubem letním), takováto podmáčená stanoviště bývají taktéž 
významným místem výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin (což 
dokládají i údaje z nálezové databáze agentury ochrany přírody a krajiny ČR, kde je 
zaznamenán výskyt např. lesáka rumělkového, páchníka hnědého, skokana 
ostronosého apod.). Před realizací záměru bude dle stanoviska Orgánu ochrany 
přírody Krajského úřadu Pardubického kraje pravděpodobně nutné zajistit biologický 
průzkum lokality a na základě jeho výsledků případně žádat o povolení výjimky ze 
základní ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Na vydání povolení není 
právní nárok. (zapracováno dle požadavku dotčeného orgánu – Krajského úřadu 
Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství). 

b) od napojení polní cesty VC-1 na silnici III/29813 je vedena jako polní cesta v trase cesty 
VC-1 až po její konec v místě napojení na cestu HC-1 na úrovni mostu přes přivaděč do 
EOP (dílčí úseky 135+370+380 m = délka cca 885 m), 

c) od začátku polní cesty HC-1 u přivaděče je vedena jako polní cesta v celé trase cesty 
HC-1 až po křižovatku s cestami HC-3 a HC-4 na úrovni MÚK Opatovice (dílčí úseky 
1110+525 m = délka cca 1635 m), 
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d) od začátku polní cesty HC-4 na úrovni MÚK je vedena jako polní cesta v trase cesty HC-
4 podél dálnice D35 až po její křížení s cestou VC-3 za písníky (délka cca 710 m), 

e) od křížení polní cesty VC-3 s cestou HC-4 u D35 je vedena jako polní cesta v trase cesty 
VC-3 až po její konec v místě napojení na cestu VC-4 severně od písníku za elektrárnou 
(dílčí úseky 150+115 m = délka cca 265 m), 

f) od styku polní cesty VC-4 s cestou VC-3 je vedena jako polní cesta v trase cesty VC-4 až 
po její začátek v místě odpojení z cesty HC-3 mezi písníkem a elektrárnou (délka cca 
215 m), 

g)  od křižovatky polních cest HC-3 a VC-4 je vedena jako polní cesta v celé zbývající trase 
cesty HC-3 až před křižovatku s účelovou komunikací EOP - úložiště Bukovina (délka 
cca 1000 m), 

 
Protože záměr /CS2/ je dle § 2 odst. 1 bod k) a bod l) SZ veřejně prospěšnou stavbu, tak je územním plánem 
vymezena plocha VD8 pro tuto stavbu - plocha s možností vyvlastnění. 
 
Pozn.: Umisťování komunikací pro pěší a cyklisty je možné v rámci stanovených podmínek využití dalších ploch 
s rozdílným způsobem využití. 
 
 
 
DDoopprraavvaa  vv  kklliidduu  

 V území převládá bydlení v rodinných domech, kde je odstavování vozidel zajištěno na pozemcích 
jednotlivých majitelů. Pro odstavování vozidel v místech bytové zástavby slouží řadové garáže. Pro parkování 
v centru Opatovic nad Labem jsou využívány plochy v některých částech bývalých kasáren, doprava v klidu 
bude řešena v podrobnější dokumentaci, která prověří dle konkrétního řešení i konkrétní potřeby. Slabý 
provoz na místních komunikacích (kromě průjezdných úseků silnice II. a III. tř.) umožňuje odstavování vozidel 
v uličním prostoru. 
 
 Jako plochy pro parkování a odstavování vozidel byla označena významná místa cílů osobní dopravy: 

• U obecního úřadu – v rámci veřejného prostranství 

• U sportovního areálu – v rámci veřejného prostranství 

• Areál řadových garáží mezi ulicemi Dvořákova a Karlín – dopravní infrastruktura silniční – 
doprava v klidu (DS3) 

 
Návrh: 

V rámci přestavbové plochy P1 (areál bývalých kasáren v centru) je vymezena plocha pro dopravu 
v klidu P1b s dopravním napojením na plochu přestavby pro veřejné prostranství. 

 
Navržena je zastavitelná plocha Z26, resp. plocha změny Z26c pro funkci DS3. Vedle využití pro 

dopravu v klidu je v této ploše jako podmíněně přípustné využití umožněno využití pro účely vzniku zázemí pro 
rekreační využití navazující vodní plochy. 
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S určitým počtem parkovacích míst je nutno uvažovat v rámci rozšíření areálu hřbitova Z3, 

v navrhované ploše pro hromadnou rekreaci u Opatovického písníku Z5, v zastavitelné ploše pro občanskou 
vybavenost Z6.   
 
 
ŽŽeelleezznniiččnníí  ddoopprraavvaa    

 Řešeným územím prochází celostátní hlavní železniční trať číslo 031 Pardubice – Hradec Králové - 
Jaroměř. Jedná se o stávající jednokolejnou elektrifikovanou trať.  

Železniční stanice Opatovice nad Labem je v místní části Pohřebačka při křížení se silnicí II/324. 
 Z jižního zhlaví stanice je vyvedena jednokolejná elektrifikovaná vlečka do areálu Elektrárny Opatovice 
a plnírny plynu. Ze severního zhlaví stanice jsou vyvedeny 3 vlečky podél hlavní tratě do panelárny 
v Pohřebačce a podnikatelským areálům v Březhradu.  
 
Návrh: 

Navrženo je zdvojkolejnění předmětné trati (č. 031). V úseku Pardubice – Opatovice nad Labem bude 
druhá kolej přikládána vpravo (východně). V úseku Opatovice – Hradec Králové je volba strany stále v jednání. 
Samotné zdvojkolejnění nevyvolává žádné nároky na zastavitelné plochy. 

Dále je navrženo přesunutí železniční zastávky (nástupiště) jižním směrem blíže zastavěnému území 
sídla Opatovice n/L, což vyvolává potřebu vymezení zastavitelné plochy pro dopravu drážní vlevo (západně) 
tratě – plocha změny Z38a. (zastávka Opatovice nad Labem s přístupem pro pěší, příjezd s možností parkování 
je realizován) 
 Další zastavitelné plochy pro okraje nástupišť a přístupové a příjezdové komunikace jsou vymezeny 
jako DS2 - plochy pro dopravu silniční místní.    

Územní plán dále navrhuje rozšíření sítě železničních vleček v oblasti navržených zastavitelných ploch 
pro výrobu v okolí Elektrárny Opatovice. Vlečky mohou být realizovány v rámci funkčních ploch těžké i lehké 
výroby. 
 
Zastavitelné plochy pro dopravu drážní (DZ): 
Z38a plocha pro dopravní infrastrukturu drážní 

- pro budoucí objekt vlakové zastávky a nejbližší úsek nástupiště 
- protože se dle § 2 odst. 1 bod k) a bod l) SZ jedná o veřejně prospěšnou stavbu, tak je územním 

plánem vymezena plocha VD4 pro tuto stavbu - plocha s možností vyvlastnění 
 
Územní rezerva pro dopravu drážní: 
R4a, R4b, R4c 

- zapracováno v souladu s  nadřazenou ÚPD (ZÚR Pk).  
 
 

LLeetteecckkáá  ddoopprraavvaa  

Celé řešené území leží v ochranném pásmu radiolokačních prostředků letišť.  
 
 
Doprava – limity využití území: 

• Silniční ochranná pásma: 
o Rychlostní silnice   100 m od osy přilehlého jízdního pásu 
o Silnice I. třídy    50m od osy vozovky 
o Silnice II. a III. třídy   15 m od osy vozovky 
(Respektována budou ochranná pásma silnic /především D35 a I/37/ dle §30 a §32 zákona 
č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění). 
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• ochranné pásmo dráhy 
- dráhy celostátní a regionální    60 m od osy krajní koleje, minimálně však 

 30m   od hranice obvodu dráhy 
     - vlečky             30 m od osy krajní koleje 

V ochranném pásmu dráhy (OPD) lze zřizovat a provozovat stavby a jiné činnosti jen se 
souhlasem Drážního úřadu, případně Ministerstva dopravy ČR a se souhlasem vlastníka pozemků 
dráhy a vlastníků sousedních pozemků. 

• Ochranná pásma letišť 
o OP radiolokačních prostředků letišť - celé řešené území 

• Pásma havarijního plánování: 
D35     200 m od osy přilehlého jízdního pásu 
Silnice l. a II. třídy    200 m od osy vozovky 
Železnice č. 031    400 m od osy krajní koleje 

• Zóny havarijního plánování: 
Čerpací stanice LPG   200 m od zásobníků 

 
Pozn.: Zásady územního rozvoje Pk nenavrhují žádnou konkrétní ochranu pro zlepšení plavebních podmínek 

na Labi v úseku Pardubice – Opatovice n. L. Územní ochrana tohoto úseku bude řešena až na základě 
prověřené potřeby ze strany MD. 

 
 
 

TTeecchhnniicckkáá  iinnffrraassttrruukkttuurraa  

 
 Dle § 2 odst. 1 bod k) a bod l) SZ je stavba pro technickou infrastrukturu veřejně prospěšnou stavbou, 
proto jsou územním plánem vymezeny koridory pro tyto stavby (záměry) označené VT1 – VT7 - koridory 
s možností vyvlastnění, případně jsou vymezeny koridory pro společné vedení dopravní a technické 
infrastruktury – VDT1 – VDT3. 
 
 

VVooddnníí  hhoossppooddáářřssttvvíí  

 Řešené území se nachází v základním povodí Labe, jehož tok tvoří východní hranici řešeného území. 
Ve výkresové části je vyznačena hladina Q100

 řeky Labe a hranice aktivní zóny záplavového území. Záplavové 
území bylo vyhlášeno na části řešeného území OkÚ Pardubice, rozhodnutím čj. 2595/99/FE/UOD ze dne 
17. 11. 1999 a na části rozhodnutím OkÚ Hradec Králové, čj. ZPZ/1040-4/2352-34-4/96 Js. Dále většina 
řešeného území leží v území ohroženém zvláštní povodní pod vodním dílem Rozkoš (vzdutím Labe).  

 Rozsah vyhlášeného záplavového území se dotýká významné části řešeného území – východní části 
řešeného území v návaznosti na tok řeky Labe.  
 Návrh územního plánu vymezil pro možnosti posílení složky občanského vybavení komerčního 
charakteru v návaznosti na nadřazený komunikační systém a stávající obchodní zařízení (SIKO) nové 
zastavitelné plochy pro tento typ občanského vybavení (Z26 a Z27). Protože ale v průběhu jednání po 
odevzdání návrhu ÚP vyvstala potřeba v tomto území vymezit koridor pro vedení nové komunikace, která 
propojí původní stopu silnice I/37 s nadřazenou silniční sítí, byly tyto plochy v upraveném návrhu vyznačeny 
jako plochy územních rezerv, aby všechny záměry v tomto území mohly být vzájemně koordinovány. 
Případnou úpravou výšky terénu nebo i vhodným prostorovým řešení případné zástavby nedojde, vzhledem 
k rozsahu zaplavovaného území východněji, k významnému ovlivnění odtokových poměrů a průběhu rozsahu 
záplavy. V návaznosti na stávající účelovou komunikaci byla v návrhu ÚP vymezena plocha pro rozvoj 
technické infrastruktury (nakládání s odpady). Tato činnost již v této lokalitě je provozována, pro její rozšíření 
a intenzifikaci je vydáno pravomocné stavební povolení. Tento záměr je v současné době již naplňován 
(realizován) a pro zkvalitnění a rozšíření kapacity jsou vytvořeny podmínky v jiné lokalitě – P15, která má 
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zajištěno odpovídající dopravní napojení a neleží v blízkosti obytných a rekreační ploch. Ve  finální podobě ÚP 
je zde vymezena zastavitelná plocha Z26 pro dopravní infrastrukturu – pro dopravu v klidu. 
 Nové dopravní propojení původní stopy silnice I/37 s nadřazeným silničním systémem (MÚK 
Opatovice nad Labem) může být v budoucnu řešeno tak, aby tvořilo protipovodňovou ochranu území, které je 
do budoucna uvažováno pro komerční zařízení. Tento typ velkoplošných zařízení je svým charakterem 
nevhodný do stabilizovaných ploch zastavěného území. Jednak měřítkem a charakterem objektů by narušoval 
urbanistickou strukturu, jednak by obytné části sídla ovlivňoval nežádoucí dopravní zátěží. Proto je uvažováno 
s umístěním těchto zařízení do lokality, která navazuje na zastavěné území a zároveň navazuje na nadřazený 
dopravní systém a tím má vhodně zajištěn způsob dopravní obsluhy.  
 Z hlediska rozsahu záplavového území lze předpokládat, že tímto záměrem nedojde k významnějšímu 
ovlivnění jeho rozsahu. Daleko významnější je průchod nových tras dopravních staveb a průchod umělého 
vodního toku v kontaktu s tímto územím. Tento umělý vodní tok je veden ve výškové úrovni nad okolním 
terénem (hrázky) a částečně tak vytváří pro nižší úroveň záplavy protipovodňové opatření.  
 Po dokončení dopravních staveb by bylo vhodné pro řešené území zpracovat studii odtokových 
poměrů s vyhodnocením možného ovlivnění dalších vodních toků v řešeném území, protože ty prochází 
zastavěným územím a vodohospodářská situace z hlediska průchodu a výškového uspořádání jednotlivých 
toků (přirozených i umělých) je poměrně složitá. 
 Dle dostupných informací není pro řešené území zpracována dokumentace, která by komplexně 
posoudila vodohospodářské poměry v území, resp. odtokové poměry se zahrnutím především nových 
významných dopravních staveb. Není proto možno v územním plánu vymezovat plochy pro protipovodňová 
opatření v konkrétních lokalitách a navrhovat konkrétní opatření. Proto jsou tato opatření obecně možná 
v rámci stanovených podmínek ploch s rozdílným způsobem využití. 

 

 Obec má zpracovaný povodňový plán, který řeší řadu situací: 

 Ochrana území před přirozenou povodní ovlivněnou mimořádnými příčinami 
       Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami může být způsobena jevy:  
       • Sesuv půdy  

Hrozí při vyšších průtocích zejména v korytech drobných toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení 
koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky. 

         • Ucpání průtočných profilů propustků a mostů  

Z hlediska ucpání profilů jsou kritické všechny mosty, lávky a jezy. Ucpáním mostních a jezových profilů 
předměty plovoucími po hladině dojde k vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení 
rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně stavidlu. Z toho 
důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci 
včasným odstraňováním tzv. splaví – plovoucích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků a 
různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným 
zpevňováním erozí narušených břehů.  

       • Nahromadění naplavenin v kritických místech 

       • Ledové jevy  

Mohou ovlivnit nebo způsobit povodeň na větších nížinných tocích. Výskyt a průběh ledových jevů 
kontroluje správce. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů) by měla být popsána manipulace 
v případě výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně 
vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi.  

       • Jiné  

Ledové bariéry za určitých podmínek mohou vznikat v kterémkoli místě vodních toků. Dle seznamu toků 
s častými ledovými jevy, zveřejněného Českým Hydrometeorologickým ústavem, nepatří toky na 
správním území obce Opatovice nad Labem mezi kritické. Přesto je nutné, zejména v období tání, 
věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkách přes koryto vodoteče. Při chodu ledů musí 
povodňové hlídky sledovat celé toky. Voda vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér může vybřežovat i 
při malých průtocích. 
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   Proti vzniku těchto povodní jsou přijata tato opatření:  

•  odstranění provizorních propustků a vpustí, skládek materiálu a odpadu, které mohou utvořit ucpání 
kritických profilů v záplavovém území,  

• v době povodňové aktivity neustálá kontrola kritických míst (propustků, vpustí, mostních pilířů apod.) 
členy hlídkové služby a odstraňování naplavenin příslušníky Sboru dobrovolných hasičů a jiných 
určených osob pomocí vyčleněných technických prostředků.  

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená jinými - umělými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která 
může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle. Za 
nebezpečí zvláštní povodně se považuje situace při vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí 
nebezpečí jeho poruchy. 

 Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:  
   • technická příčina havárie díla  
   • silné zemětřesení  
   • letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze  
   • válečný konflikt  
   • teroristický útok  
 

 Nejznámějším vodním dílem v řešeném území je Opatovický kanál, jehož stavba začala už v roce 1498 
a dnes je chráněnou kulturní a technickou památkou. Dříve napájel rozsáhlé soustavy rybníků. Kanál tvořil 
páteř systému, který vodu přiváděl, ale současně krajinu na jiných místech odvodňoval. Řešeným územím 
protéká ve směru SV – JZ (tvoří JZ hranici kú. Opatovice n. L. Napájecí jez na Labi leží 100m za hranicí (severně) 
řešeného území. Jez je vybaven vodočetnou stanicí – limnigrafem.   

Novodobým umělým vodním kanálem je přivaděč technologické vody do Elektrárny Opatovice, který 
byl budován v 50. letech 20. století jako stavba vyvolaná výstavbou elektrárny (při křížení silnice III/29813 leží 
limnigraf). Oba uměle budované kanály jsou díky konfiguraci terénu a hladině Labe několikrát vedeny přes 
nebo pod akvadukty. U severní hranice areálu EOP oba kříží Vohřebenský potok (odpad). Areál EOP přivaděč 
opouští jižně mimo řešené území a „ohřátá‘‘ voda se vrací do Labe. 

 Vohřebenský potok (odpad) byl vystavěn jako hlavní odvodňovací zařízení podél západní hranice 
zástavby Opatovic. V minulosti byl několikrát překládán kvůli výstavbě elektrárny, písníku a výstavbě 
křižovatky na R35 (D35) – po těchto zásazích je jeho funkčnost v zatrubněných úsecích velice sporná. 

Dle údajů Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj, Pobočka 
Pardubice, jsou v řešeném území tato hlavní odvodňovací zařízení (HOZ), které jsou a budou respektovány a 
bude zachována jejich funkčnost: 

1. Pohřebačský odpad evidovaný pod ID:1010000098 v ČHP 1-03-01-019/1, kanál otevřený 
2. Libišanský odpad evidovaný pod ID:1010000086 v ČHP 1-03-01-19/1, kanál otevřený 
3. Vohřebenský odpad evidovaný pod ID:1080000311v ČHP 1-03-01-019/2, kanál otevřený 
4. PP Libišanského evidovaný pod ID:1010000087 v ČHP 1-03-01-09/1, kanál otevřený 

Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby bude podél těchto HOZ zachován nezastavěný 
manipulační pruh o šíři 6 m od břehových čar na obě strany. 

Do těchto HOZ nesmí být vypouštěny žádné další odpadní a dešťové vody. 

Dalším (nejkratším) umělým vodním tokem je Mlýnský náhon při východní hranici zástavby Opatovic. 
Napájen je z Opatovického kanálu u křížení silnic I/37 a III/29813. Ústí jako levostranný přítok Libišanského 
potoka. 
 Přírodními vodními toky v řešeném území jsou potoky Libišanský, Pašát a Plačický. 

Libišanský potok – pramení západně od řešeného území u obce Praskačka. Řešeným územím a zástavbou 
protéká ve směru Z – V. Východně od zástavby Opatovic n/L kříží silnici I/37a přivaděč EOP a pravostranně se 
vlévá do Labe.   
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Potok Pašát – pramení severozápadně od řešeného území u obce Hvozdnice. Protéká severním cípem 
katastrálního území Pohřebačky a v těsné blízkosti za hranicí řešeného území se pravostranně vlévá do 
Plačického potoka.   

Plačický potok – pramení severně od řešeného území u obce Stěžery. Protéká severovýchodní částí řešeného 
území, kde 2 × kříží silnici I/37, silnici III/29813, Opatovický kanál a přivaděč EOP. Východně od zastavěného 
území Opatovic n/L se pravostranně vlévá do Labe. 

 Kromě uvedených (pojmenovaných) vodních toků se v řešeném území nachází řada bezejmenných 
svodnic často plnících funkce hlavních odvodňovacích zařízení. 
 
Jednotlivá povodí v řešeném území: 

k.ú. Opatovice nad Labem 
1 – 03 – 01 – 014 Labe 
1 – 03 – 01 – 017 Plačický potok 
1 – 03 – 01 – 018 Labe 
1 – 03 – 01 – 019/1 Odpad EOP 
1 – 03 – 01 – 019/2 Labe 
1 – 03 – 04 – 062 Opatovický kanál 
1 – 03 – 04 – 037 Rajská strouha (okolí zástavby u Čeperky) 
1 – 03 – 04 – 029 Velká strouha (okolí odbočky na Čeperku) 
 
k.ú. Pohřebačka 
1 – 03 – 01 – 015 Plačický potok 
1 – 03 – 01 – 016 Pašát 
1 – 03 – 01 – 017 Plačický potok 
1 – 03 – 01 – 019/2 Labe 
1 – 03 – 04 – 062 Opatovický kanál 
 
 V řešeném území se nachází řada umělých vodních ploch jako pozůstatek těžby štěrkopísků. 
Nejznámější je Opatovický písník s rozlohou vodní hladiny 30,7 ha (27,1ha na kú. Pohřebačka) ležící 
severovýchodně od zástavby Pohřebačky. Jedná se o velmi vyhledávanou rekreační vodní plochu pro 
Pardubice, ale především pro Hradec Králové.  

1. písník (5,1ha), 2. písník (2,7ha) a 3. písník (13ha) leží jihovýchodně od Opatovic n/L. Názvy 
neodpovídají postupu těžby, ale blízkosti k Opatovicím n/L. Díky stáří a poloze jsou tyto písníky již obklopeny 
vzrostlou zelení, což je řadí do přírodě výrazně bližšího využití než Opatovický písník. Severně nad touto 
soustavou písníků leží jediný písník (0. písník), ve kterém nebyla těžba dosud ukončena. Plocha je dle katastru 
nemovitosti stále vedena jako dobývací prostor a jiné druhy pozemků. Územní plán tuto plochu v návrhu ÚP 
pro společné jednání vymezil jako plochu těžby nerostů. Ve finální podobě ÚP, vzhledem k tomu, že byla těžba 
ukončena, je vodní plocha vznačena v souladu se skutečným stavem jako plocha RZV – vodní plochy a toky, 
břehové partije pak jako plochy smíšené krajinné (s převládající funkcí přírodní a rekreační). 
 

Další skupinu (dle původu) stojatých vodních ploch tvoří slepá ramena Labe v jihovýchodní části 
katastru Opatovic n/L. Ta dotvářejí krajinářsky cenné prostředí regionálního biocentra na Labi. Nejsevernější 
slepé rameno Hrozná je navíc vyhlášeno přírodní památkou s ochranným pásmem 50m.    

 V řešeném území leží dva pozorovací vrty podzemních vod s ochranným pásmem o poloměru 500 m:  

• VP 0303 při jižní hranici zastavěného území Pohřebačky 

• VP 0305 jižně od hranice zastavěného území Opatovic n/L 

 Dále je řešené území dotčeno samotným ochranným pásmem vrtu ležícího severně mimo řešené 
území  (Severní cíp k.ú. Pohřebačka - OP VP 0314 Březhrad)  

 V řešeném území se nachází množství ploch se systematickou trubní drenáží (meliorace), které mají za 
úkol svádět podzemní vody směrem k hlavním odvodňovacím zařízením.  
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V zájmu budoucích stavebníků musí být zachování funkčnosti těchto zařízení. V případě kolize stavby 
s drenáží je nutné její přepojení. Přerušení drenážního systému by mělo za následek výrazné zvýšení hladiny 
spodní vody, což by mohlo způsobit podmáčení vlastních staveb či přilehlých pozemků.   

 
Limity využití území: 

• Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po 
předchozím projednání s vlastníky pozemků, užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku: 

a) u vodních toků, které jsou vodními cestami dopravně významnými, lze užívat pozemků sousedících 
s korytem vodního toku nejvýše v šířce do 10 m od břehové čáry 

b) u ostatních významných vodních toků jiných než pod písmenem a) nejvýše v šířce do 8 m od břehové 
čáry 

c) u drobných vodních toků lze užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku nejvýše v šířce do 
6  m od břehové čáry  
(Vodoprávní úřad může pro nezbytně nutné potřeby a na nezbytně dlouhou dobu stanovit k užívání i větší šířku 
pozemku než je uvedeno výše. 
Do ochranných (manipulačních) pásem vodních toků nebudou umisťovány žádné stavby, které by mohly ovlivnit 
odtokové poměry v území nebo znemožnit možnost opravy a údržby koryta.) 

 

• Záplavové území Q100 Labe Aktivní zóna záplavového území  

• Zvláštní povodeň pod vodním dílem Rozkoš (stanovené před výstavbou obchvatu I/37, rozsah nebyl 
stanoven pro celé správní území obce) 

 
 

VVooddoovvoodd  

 Opatovice n/L a Pohřebačka mají vybudovaný systém zásobování pitnou vodou. Obec je součástí 
Vodárenské soustavy Východní Čechy. Voda je do obce dodávána v rámci přivaděče PVC 225 skupinového 
vodovodu Pardubice (větev Hrobice – EOP – Čeperka – Opatovice – Pohřebačka - Libišany). 
 Akumulaci a tlak pro tuto větev zajišťuje zemní VDJ Kunětická hora o objemu 15 000 m3 
s hydrostatickými hladinami na kótách 277,00 / 272,00 m nad mořem. Nadmořská výška obce je 225 – 227 m 
n.m. Hydrostatický tlak činí 0,47 až 0,45 MPa. 
 Vlastní rozvody po obci jsou převážně z LIT 125 a PVC 110.  
   Dle PRVK je voda dodávaná skupinovým vodovodem dle požadavků ČSN 757111. Provozovatelem 
vodovodu je VaK Pardubice, a.s.  
 Areál výrobní zóny Elektrárny Opatovice má vlastní vodní hospodářství (pitná voda, požární voda, 
technologická voda). Zdroje pitné vody leží za východní hranicí areálu a mají stanovené ochranné pásmo.  
Návrh: 

Koncepce zásobování Opatovic n/L a Pohřebačky se návrhem územního plánu nemění. Navrženo je 
pouze dílčí prodloužení vodovodní sítě do dosahu zastavitelných ploch s předpokladem možného odběru. 
Územní plán navrhuje prodloužení zásobní vodovodní sítě pro zastavitelné plochy:  
Z1, Z5, Z6, Z12, Z14, Z15, Z17, Z18, Z19, Z22, Z23, Z28, Z30, Z31, Z32 a Z33 a dále pro plochy přestavby: P2, P12 
a P17. 

Řešení územního plánu je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje 

Bilance nárůstu potřeb pitné vody pro zastavitelné plochy s předpokladem nového odběru: 
        PITNÁ VODA  

lok. 
Výměra 

plochy změny 

Způsob využití nebo 
předpokládané max. 

počty RD obyvatel Q d [l/d] Qdmax [m
3/d] Qh [l/s] 

Z1 42950 34 119 17850 26,775 0,558 
Z2 5989 4 14 2100 3,15 0,066 
Z5 17120 hromadná rekreace   11550 17,324 0,361 
Z6a 67511 60 210 31500 47,25 0,984 
Z6b 9058 občanské vybavení   3750 5,625 0,117 
Z6c 7292 6 21 3150 4,725 0,098 
Z7 3341 drobná výroba   600 0,9 0,019 
Z8 13877 12 42 6300 9,45 0,197 
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Z9 6927 6 21 3150 4,725 0,098 
Z10 1020 občanské vybavení   600 0,9 0,019 
Z12 5233 sport   900 1,35 0,028 
Z13 3228 3 11 1650 2,475 0,052 
Z14a1+14a2 53300 51 179 26775 40,163 0,837 
Z14b 3257 3 11 1650 2,475 0,052 
Z15a 3930 4 14 2100 3,15 0,066 
Z15c 7730 7 25 3750 5,625 0,117 
Z16 1478 občanské vybavení (OV)   1200 1,8 0,038 
Z17a + 17c 5397 zahrádkářská osada + 1  4  2650 3,975 0,083 
Z18a 18391 16 56 8400 12,6 0,263 
Z18b 13543 12 42 6300 9,45 0,197 
Z19 5603 občanské vybavení   2700 4,05 0,084 
Z22 1893 čerpací stanice   250 0,0375 0,008 
Z23 10213 občanské vybavení   3150 4,725 0,098 
Z24 6355 5 18 2700 4,05 0,084 
Z25 2202 2 7 1050 1,575 0,033 
Z26c 8365 Doprava + OV   600 0,9 0,019 
Z28 54387 lehký průmysl   4000 6 0,125 
Z29 7760 lehký průmysl   1500 2,25 0,047 
Z30 46936 lehký průmysl   4000 6 0,125 
Z31 7898 lehký průmysl   1500 2,25 0,047 
Z32 104890 těžký průmysl   10000 15 0,313 
Z33 128182 těžký průmysl   10000 15 0,313 
 Z40    8413 občanské vybavení  600 0,9 0,019 
  222 783  176325  264,4875 5,51             
Pro OV z důvodu nárůstu počtu obyvatel  15650 24,54 0,511 

    
CELKEM    191975 289,028 6,02  

Stavby a činnosti v řešeném území budou respektovat ochranná pásma vodovodních řadů. 
 
Pozn.: vedení a zařízení základní technické vybavenosti je možné umístit v rámci regulativů (podmínek využití 

území) jednotlivých funkčních ploch.  
 
Limity využití území: 

Ochranné pásmo pozorovacího vrtu podzemních vod ........ 500 m 

Ochranné pásmo vodních zdrojů 

Ochranné pásmo vodovodního řadu je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na 
každou stranu 

a) do průměru 500 mm včetně  – 1,5 m 
b)    nad průměr 500 mm   – 2,5 m 

pozn.: Ochranná pásma jsou stanovena zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (v platném 
znění) 
 
 
 
KKaannaalliizzaaccee  

 Opatovice n/L a Pohřebačka mají vybudovaný systém odkanalizování včetně čištění odpadních vod. 

 Pohřebačka je odkanalizována splaškovou gravitační sítí, která svádí splaškové vody k čerpací stanici v 
obci. Z ní jsou splaškové vody čerpány tlakovou kanalizací PVC 160 do čistírny odpadních vod. Zastavěné území 
sídla Pohřebačka východně od trati ČD je odkanalizováno gravitační splaškovou kanalizací přímo na ČOV. 

 ČOV je umístěna při jihovýchodní hranici kat. území Pohřebačka - v nedávné době intenzifikovanou z 
původní kapacity 1 350 EO na kapacitu 3 700 EO. Intenzifikace zahrnovala rekonstrukci původních objektů, 
přístavbu biologické linky a objektů kalového hospodářství. Jedná se o mechanicko – biologickou ČOV pro 
Opatovice n/L a Pohřebačku  

 Opatovice n/L jsou odkanalizovány jak splaškovou gravitační sítí, tak i jednotnou gravitační sítí. 



ÚZEMNÍ PLÁN OPATOVICE NAD LABEM                                   etapa: ÚP PRO VYDÁNÍ                                                 příloha: I.A  -  TEXTOVÁ ČÁST 
ODŮVODNĚNÍ  

246 
příloha:  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP                                                                                                                                                 

 Většina severní zástavby Opatovic n/L je odkanalizována gravitační splaškovou kanalizací svedenou 
přímo na ČOV. Z menší části jsou odpadní vody svedeny jižním směrem, jednotnou kanalizací do hlavní stoky, 
která končí v místě původní ČOV, kde je nyní hlavní čerpací stanice splaškových vod. 

 Centrální území Opatovic n/L je odkanalizováno gravitačně, jednotnou kanalizací s odlehčením 
dešťových vod přes hlavní stoku do hlavní ČS na východním okraji obce.  

 Jižní část zástavby je odkanalizována gravitačně, splaškovou kanalizací s jedním čerpáním do jednotné 
gravitační kanalizace, která odpadní vody odvádí do hlavní stoky a hlavní ČS. 

 Před hlavní čerpací stanicí Opatovice n/L (místo původní ČOV) jsou dešťové vody odlehčovány a 
splašky jsou přečerpávány výtlačným potrubím PVC 110 k čištění na stávající mechanicko – biologickou ČOV.  

 Kanalizace je majetkem jak obce, tak Vodovodů a kanalizací Pardubice, a.s. Provozovatelem celé sítě je 
VaK Pardubice, a.s. 

 Odkanalizování každé nově řešené rozvojové plochy bude koncepčně odsouhlaseno firmou Vodovody 
a kanalizace Pardubice, a.s. a bude provedeno hydraulické posouzení řešené lokality. 

 Do kanalizace pro veřejnou potřebu lze vypouštět pouze odpadní vody charakteru odpadní vody 
z domácností, odpadní vody se specifickým znečištěním musí být řešeny samostatně, tzn. mimo kanalizaci pro 
veřejnou potřebu 

Areál výrobní zóny Elektrárny Opatovice má vlastní systém odvádění a čištění odpadních vod. 
Splaškové vody jsou odváděny do jižní části území (mimo řešené území) na vlastní čistírnu odpadních vod. 
Tento samostatný kanalizační systém s ČOV je provozovaný mimo kanalizace pro veřejnou potřebu 
provozované společností VAK Pardubice. 
 
Návrh: 

Koncepce odkanalizování řešeného území je navržena v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a 
kanalizací Pardubického kraje. 

Stavby a činnosti v řešeném území budou respektovat ochranná pásma kanalizačních stok. 

Pozn.: vedení a zařízení základní technické vybavenosti je možné umístit v území v rámci stanovených 
podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití.  

Zastavitelná plocha Z22 je v návrhu ÚP vymezena pro případnou potřebu rozšíření a intenzifikace stávající 
přečerpávací stanice odpadních vod a s možností přestavby na plnohodnotnou čistírnu odpadních vod. Tato 
plocha je pro potřeby doplnění technické infrastruktury (kanalizace, likvidace odpadních vod) dlouhodobě 
rezervována – v platné ÚPD je vymezena i jako plocha pro VPS. V případě, že by byla tato plocha využita pro 
novou ČOV, pak lze dovodit, že takové zařízení bude mít stanoveno ochranné pásmo a proto není žádoucí, aby 
v blízkosti zastavitelné plochy Z22 byly rozvíjeny funkce, které by s funkcí technické infrastruktury kolidovaly. 
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Limity využití území: 

Ochranné pásmo kanalizační stoky je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na 
každou stranu: 

a) do průměru 500 mm včetně  – 1,5 m 
b)    nad průměr 500 mm   – 2,5 m 

 
Ochranné pásmo ČOV........................100m 
pozn.: Ochranná pásma jsou stanovena zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (v platném 
znění) 
 
 
 
EEnneerrggeettiikkaa  ––  eelleekkttrroo::  

 
Vysoké napětí VN 35 kV, vedení číslo 868 přivádí v řešeném území elektrickou energii celkem k 18ti 
trafostanicím (všechny 35 / 0,4 kV, dvě TS jsou napojeny kabelem). Kmenové vedení vstupuje do řešeného 
území ve směru od Pardubic.  
 
Rozmístění a osazení jednotlivých trafostanic v řešeném území je následující: 
k.ú. Opatovice (14 TS) 
 

TS č. název typ max. [kVA] osaz. trf. [kVA] 

TS 902 Opatovice VČP plnírna plynu BTS II 630 100 

TS 370 Čeperka TPE V-VP  1000 

TS 190 Čeperka drůbežárna BTS II 630 250 

TS 1148 Čeperka TPE II K - KP cizí 1250 

TS 733 Opatovice písník ZD PTS 630 250 

TS 235 Opatovice Pardubická V - VP  250 

TS 1101 Opatovice u hřiště BTS I 400 100 

TS 600 Opatovice nad Labem závlahy BTS II 630 400 

TS 238 Opatovice u mlýna BTS III 630 100 

TS 236 Opatovice u mostu V - VP  160 

TS 292 Opatovice Albis BTS II 630 160 

TS 863 Opatovice za školkou BTS II 630 250 

TS 645 Opatovice bytovky PTS 630 400 

TS 720 Opatovice u křížku PTS 630 160 

 
k.ú. Pohřebačka (4 TS) 
 

TS č. název typ max. [kVA] osaz. trf. [kVA] 

TS 248 Pohřebačka u hřiště BTS III 630 250 

TS 249 Pohřebačka u dráhy BTS III 400 400 

TS 250 Pohřebačka Průmstav BTS III 630 630 

TS 1237 Pohřebačka RD K - KP 630 250 

 
Typy stávajících trafostanic: 
BTS I  betonová jednosloupová 
BTS II  betonová dvousloupová 
BTS III  betonová třísloupová 
PTS  příhradová 
V – VP  věžová – vrchní přívod 
K – KP  kompaktní – kabelový přívod   
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 Vlastní rozvody po obci jsou vedeny jak zemními kabely (novější zástavba), tak vrchním vedením na 
betonových podpěrách a střešních konzolách (AlFe, starší investice). Sekundární rozvod 1 kV je proveden 
normalizovaným napětím 3 × 220/380 V. 

Na jižním okraji řešeného území se rozkládá výrobní areál – areál tepelné elektrárny Opatovice 
(International Power Opatovice),  kde je kombinovaná výroba elektřiny a tepla.  
 Elektrická energie je zde vyráběna v generátorech o výkonu 60 MW (celkem 6 turbogenerátorů po 60 
MW). Výstupní napětí 10,5 kV, je transformováno na napětí 110 kV a předáváno elektrickým vedením 
distribuční společnosti. Teplo je dodáváno prostřednictvím horké vody třítrubkovým nadzemním horkovodním 
napáječem směrem do Pardubic a Hradce králové. 
 
 
Návrh: 

Územní plán respektuje stávající způsob zásobování řešeného území elektrickou energií včetně tras 
vedení primerní horkovodní sítě směrem na Hradec Králové, Pohřebačku a Pardubice. Navrženo je pouze dílčí 
prodloužení sítě do dosahu zastavitelných ploch s předpokladem možného odběru. 

V rámci navrhované zastavitelné plochy pro těžkou výrobu Z32 je navržena přeložka vrchního vedení 
VVN 110 kV vč. trasy sdělovacího vedení ICT z důvodu její větší využitelnosti. 
 Druhou navrhovanou přeložkou je přemístění stávající TS 720 mimo zastavitelnou plochu Z14 a 
územní rezervu R3 z důvodu využitelnosti zastavitelné plochy na západním okraji zastavěného území Opatovic 
nad Labem. 
 

Pro připojení zastavitelných ploch bude nutné vybudovat nová zařízení distribuční soustavy. Bude se 
jednat o kabelová vedení NN a trafostanice (35/0,4 kV). Výstavbu trafostanice předpokládáme v těsné 
blízkosti stávajících vedení VN 35 kV pro minimalizaci ochranných pásem. V plošně rozsáhlých zastavitelných 
plochách s velkým počtem odběrných míst by měly být nové TS umisťovány poblíž těžiště odběrů.  
 
Bilance nárůstu potřeb elektrické energie pro zastavitelné plochy s předpokladem odběru: 
          ELEKTRO          

lok. výměra 

Způsob využití nebo 
předpokládané max. počty 

RD obyvatel Pi [kW] Ps [kW] 

Z1 42950 34 119 374 143 

Z2 5989 4 14 44 17 

Z5 17120 hromadná rekreace   110 42 

Z6a 67511 60 210 660 251 

Z6b 9058 občanské vybavení   77 30 

Z6c 7292 6 21 66 25 

Z7 3341 drobná výroba   33 13 

Z8 13877 12 42 132 50 

Z9 6927 6 21 66 25 

Z10 1020 občanské vybavení   11 4 

Z12 5233 sport   11 4 

Z13 3228 3 11 33 13 

Z14a1+14a2 53300 51 179 561 213 

Z14b 3257 3 11 33 13 

Z15b 1492 2 7 22 8 

Z15c 7730 7 25 77 29 

Z16 1478 občanské vybavení   18 7 

Z17a + 17c 5397 zahrádkářská osada    +1 4  44 17 

Z18a 18391 16 56 176 67 

Z18b 13543 12 42 132 50 

Z19 5603 občanské vybavení   55 21 

Z22 1893 čerpací stanice   11 4 

Z23 10213 občanské vybavení   66 25 

Z24 6355 5 18 55 21 

Z25 2202 2 7 22 8 

Z26c 8365 Doprava + OV   11 4 

Z28 54387 lehký průmysl   1000 950 

Z29 7760 lehký průmysl   150 140 

Z30 46936 lehký průmysl   1000 950 
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Z31 7898 lehký průmysl   150 140 

Z32 104890 těžký průmysl   2000 1900 

Z33 128182 těžký průmysl   2000 1900 

Z40 8413   11 4 

  222   783 9200            7082 

           Bilanci potřeb elektrické energie pro rekreaci, podnikání a výrobu nelze určit bez konkrétního 
podnikatelského záměru. 

Bilance nárůstu potřeb elektrické energie je uvažována jako maximální. Ve výpočtech není zahrnut 
podíl energií získaných z obnovitelných zdrojů (např.: fotovoltaika, tepelná čerpadla, topení dřevem …) 
případně počet pasivních a nízkoenergetických domů. Rezerva rovněž vznikne plynofikací zastavitelných ploch. 
 
Pozn.: vedení a zařízení základní technické vybavenosti je možné umístit v území v rámci stanovených 

podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití.  
 
Limity využití území: 

  zařízení ochranné pásmo [m] od krajních vodičů 

 
 

           nadzemní vedení 
napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 

§46(zák. 458/2000 Sb.) 
 

§19 (zák. 222/94 Sb. 
vládní nař. 80/1957 Sb. §5) 

 
12 m 

 
15 m 

napětí nad 1 kV do 35 kV včetně 7 m 10 m 

podzemní (kabelové) vedení 
do 110 kV vč. a vedení řídící, měřící a sděl. 

1 m od povrchu vedení   
 

elektrické stanice 
stožárové transformovny VN 

 
7 m 

10 m 

kompaktní a zděné transformovny VN 2 m od vnějšího pláště  

vestavěné transformovny VN 1 m od obestavění  

PZN. §19 -  zařízení postavená do roku 1995  
 
 
 
EEnneerrggeettiikkaa  ––  ppllyynn::  

 
Katastrální území Opatovice nad Labem je v současné době plynofikováno nízkotlakou plynovodní sítí 
napájenou z RS Opatovice nad Labem. Regulační stanice je umístěna na západní hranici zastavěného území 
sídla. RS VTL / NTL je napojena na vysokotlaký plynovod DN 500 PN 25 vysokotlakou přípojkou DN 100  
(4 MPa). 

 Katastrální území Pohřebačka není plynofikováno z důvodu vytápění obce dálkovým teplem 
horkovodní sítě Elektrárny Opatovice. 

Zvláštním plynárenským zařízením v řešeném území je provozovna Český plyn při severní hranicí 
výrobní zóny Elektrárny Opatovice. Firma se zabývá stáčením a tankováním zkapalněného plynu z vlakových 
cisteren. Díky této náplni podnikání má areál stanovenou zónu havarijního plánování (R = 200 m od stáčecích 
zařízení). 
 
Návrh: 

Územní plán respektuje stávající způsob zásobování řešeného území zemním plynem včetně tras 
vysokotlakých rozvodů a přípojek.  

Navrženo je pouze dílčí prodloužení nízkotlaké plynovodní sítě do dosahu zastavitelných ploch 
s předpokladem možného odběru. 
 Územní plán navrhuje rozšíření nízkotlakého rozvodu plynu pro plochy změn Z14, Z15, Z18, Z19, Z23, 
P12 a Z24. 
 Jako územní rezervu ÚP navrhl přemístění stávající regulační stanice a části její VTL přípojky (vč. 
nového napojení NTL) z důvodu větší využitelnosti zastavitelné plochy Z14. 
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Samostatným řešením je návrh plynofikace areálu Elektrárny Opatovice, od kterého se bude odvíjet 

případná plynofikace navrhovaných ploch změn pro výrobu v okolí elektrárny (P17, Z30, Z31, Z32 a Z33.  
Plynofikace areálu IPO je dle dostupných údajů navržena hned několika způsoby z několika směrů:  

� VTL přípojka ze stávající trasy VTL plynovodu vedeného západně ve směru J - S 

• VTL plynovod PS Černá za Bory – Sezemice – Dříteč – Hrobice – EOP (trasa v souběhu se stávajícími 
VTL plynovody) 

� VTL plynovod PS Barchov – Rybitví – Lázně Bohdaneč – souběh se sil. I/37 – EOP 
� STL plynovod RS Hrobice - EOP 

V územních plánech okolních obcí není plynofikace Elektrárny Opatovice zmiňována jako veřejně prospěšná 
stavba, jak je uvedeno v ZÚR Pk. Územní plán Opatovice nad Labem vyznačuje jako informativní jev možnosti 
připojení areálu jednak ve směru od západu ze stávajícího VTL plynovodu (vyznačeny jsou 2 způsoby možného 
připojení, severní připojení je vyznačeno v souladu s řešením ÚP Čeperka), jednak od jihu od Hrobic. Protože 
ale trasy těchto možných variant přípojek areálu leží mimo řešené území, nejsou v územním plánu vyznačeny 
jako veřejně prospěšné stavby, navíc by bylo pro TI zřizováno „pouze“ věcné břemeno). V místech, kde trasa 
tohoto plynovodu je trasována v řešeném území, prochází areálem elektrárny a tudíž její vymezení jako 
veřejně prospěšné stavby pro kterou lze práva k pozemkům vyvlastnit, není opodstatněné. Pro způsob řešení 
této VTL přípojky od západu (jižní varianta), která je vyznačena v řešení ÚP a to informativně i mimo řešené 
území, je realizována stavební příprava v souvislosti s řešením nové trasy silnice I/37 ve čtyřpruhovém 
uspořádání v oblasti západně od areálu elektrárny. Při stavbě silnice již byla pod tuto dopravní stavbu za 
účelem možnosti realizace VTL plynovodní přípojky umístěna chránička. Z hlediska koncepce vedení 
plynovodů je i tato jižní varianta VPL přípojky v územním plánu se ZÚR Pk v souladu, ale poloha trasy 
navrhované přípojky je upřesněna. 
 Dle konzultace se zástupcem EOP není žádoucí v územním plánu stabilizovat konkrétní řešení pro 
možnost napojení tohoto areálu na plyn. Toto se bude v budoucnu odvíjet od toho, s jakým dodavatelem 
plynu dojde k dohodě a bude uzavřena smlouva o dodávkách plynu (záleží na konkrétních podmínkách, které 
se budou mj. odvíjet i od potřebného množství plynu). 
 
         ZEMNÍ PLYN 

lok. výměra 

Způsob využití nebo 
předpokládané max. počty 

RD obyvatel [m3/h] [m3/rok] 

Z10 1020 občanské vybavení   2 2500 

Z12 5233 sport   2 2500 

Z13 3228 3 11 6 7500 

Z14a1+14a2 59141 51 179 102 135000 

      

Z15a 3930 4 14 8 10000 

Z15c 8551 7 25 14 20000 

Z16 1478 občanské vybavení (OV)   2 2500 

Z17a + Z17c 5397 zahrádkářská osada     + 1 4 2 2500 

Z18a 18391 16 56 32 40000 

Z18b 13543 12 42 24 30000 

Z19 5603 občanské vybavení   10 12500 

Z23 10213 občanské vybavení   12 15000 

Z24 6355 5 18 10 12500 

Z25 2202 2 7 4 5000 

Z26c 8365 Doprava + OV   1 500 

Z28 54387 lehký průmysl   100 125000 

Z29 7760 lehký průmysl   20 25000 

Z30 46936 lehký průmysl   100 125000 

Z31 7898 lehký průmysl   20 25000 

Z32 104890 těžký průmysl   250 275000 

Z33 128182 těžký průmysl   250 275000 

Z40 8413 občanské vybavení  2 2500 

    973 1150500 

Bilanci potřeb zemního plynu pro rekreaci, podnikání a výrobu nelze určit bez konkrétního 
podnikatelského záměru. 

Bilance nárůstu potřeb zemního plynu je uvažována jako maximální. Ve výpočtech není zahrnut 
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případný podíl energií získaných z obnovitelných zdrojů (např.: fotovoltaika, tepelná čerpadla, topení dřevem 
…) případně počet pasivních a nízkoenergetických domů, nebo počet RD vytápěných elektrickou energií. 
 
Stavby a činnosti v řešeném území budou respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenských zařízení. 
 
Limity využití území: 
 

Ochranná pásma: 

 NTL 1m 

        RS VTL 4m    

       VTL do DN 100 4m 

       VTL nad DN 250 8m 

Bezpečnostní pásma plynárenských vedení a zařízení: 

       RS VTL  10m 

         VTL do DN 100 15m 

         VTL nad DN 250 40m 

    
Pásmo havarijního plánování 
 VTL plynárenská zařízení 50 m 
Zóna havarijního plánování 
 Plnírna plynu Český plyn R = 200 m 
 
 
 

EEnneerrggeettiikkaa  ––  hhoorrkkoovvoodd::  

 Zdrojem „dálkového tepla“ pro řešené území je elektrárna Opatovice o výkonu 698MWt. Tepelná 
energie je vyráběna formou kombinované výroby elektřiny a tepla, je dodávána prostřednictvím horké vody o 
teplotě až 165°C a tlaku až 2,5 MPa. 
  Třítrubkový nadzemní napáječ je z EOP veden směrem do Hradce Králové (přes řešené území) a 
směrem do Pardubic. V zimním období slouží jako přívodní potrubí trubka o jmenovité světlosti 700 mm a 
zbývající dvě o Js 500 mm plní funkci vratného potrubí. V letním období, kdy je potřeba tepelného výkonu 
malá, je největší z potrubí odstaveno a provozována jsou jen zbývající dvě s menším průměrem – přívodní a 
vratné. Severně od řešeného území se v rozdělovacím uzlu odděluje pro Pohřebačku dvoutrubková větev, 
která přivádí „dálkové teplo“ do předávací stanice na severním okraji zástavby. Odtud je rozveden sekundární 
rozvod do celé obce. Na sekundární rozvod navazují už jen otopné soustavy jednotlivých objektů. 

Teplárenská soustava Elektrárny Opatovice představuje svým rozsahem i tepelným výkonem jednu 
z největších propojených teplárenských soustav v České republice. 
 
Návrh: 

Územní plán respektuje stávající způsob zásobování řešeného území tepelnou energií včetně tras 
vedení primérní horkovodní sítě směrem na Hradec Králové, Pohřebačku a Pardubice. Navrženo je pouze dílčí 
prodloužení sítě do dosahu zastavitelných ploch s předpokladem možného odběru. 

Územní plán navrhuje prodloužení primérního rozvodu pro zastavitelné plochy Z32 a Z33 východně od 
areálu EOP.    

Rozšíření sekundárního rozvodu je navrženo pro zastavitelné plochy Z1 a Z9 v Pohřebačce a dále pro 
Z28 v oblasti podnikatelských aktivit v jihozápadní části řešeného území přiléhajícího k Čeperce.    
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Bilance nárůstu potřeb tepla pro zastavitelné plochy s předpokladem odběru: 
      TEPLO 

lok. Výměra m2 

Způsob v yužití nebo 
předpokládané max. 

počty RD [GJ/rok] 
Z1 42950 34 3228,3 
Z2 5989 4 379,8 
Z5 17120 hromadná rekreace 190 
Z6a 67511 60 5697 
Z6b 9058 občanské vybavení 569,7 
Z6c 7292 6 569,7 
Z7 3341 drobná výroba 94,95 
Z8 13877 12 1139,4 
Z9 6927 6 569,7 
Z12 5233 sport 94,95 
Z16 1478 občanské vybavení 94,95 
Z28 54387 lehký průmysl 4747,5 
Z29 7760 lehký průmysl 949,5 
Z30 46936 lehký průmysl 4747,5 
Z31 7898 lehký průmysl 949,5 
Z32 104890 těžký průmysl 10444,5 
Z33 128182 těžký průmysl 10444,5 
  122 44911,45 

Bilanci potřeb tepla pro rekreaci, podnikání a výrobu nelze určit bez konkrétního podnikatelského 
záměru. 

Bilance nárůstu potřeb tepla je uvažována jako maximální. Ve výpočtech není zahrnut případný podíl 
energií získaných z obnovitelných zdrojů (např.: fotovoltaika, tepelná čerpadla, topení dřevem …) případně 
počet pasivních a nízkoenergetických domů, nebo počet RD vytápěných elektrickou energií. 
 
Limity využití území: 
Ochranná pásma stanovená zákonem č. 458/2000 Sb.: 

a) z § 87 vyplývá: 

• šířka ochranných pásem je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení 
na výrobu či rozvod tepla ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomu to zařízení, která 
činí 2,5 m 

• u výměníkových stanic určených ke změně parametrů teplonosného média v samostatných 
budovách je ochranné pásmo vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti 2,5 m kolmo na půdorys těchto stanic 

b) z § 98 odst. 2 a 4 energetického zákona č. 458/2000 Sb. vyplývá, že ochranná pásma stanovená 
podle předchozích předpisů se nemění a oprávnění k cizím nemovitostem i omezení jejich užívání, 
která vznikla před účinností zákona č. 458/2000 Sb., zůstávají nedotčena. 

 
 
 
SSppoojjee    

 
 Veškerá vedení veřejné komunikační sítě jsou v řešeném území vedena podzemními kabely. Opatovice 
n/L mají vlastní digitální ústřednu v objektu občanského vybavení vedle obecního úřadu v centru obce. Kromě 
veřejné komunikační sítě prochází řešeným územím rovněž několik tras sdělovacích kabelů jiných správců:  

• Optické kabely ve správě Elektrárny Opatovice, a.s. Tyto kabelové trasy prochází řešeným územím 
ve směru jih (areál EOP) – sever (vodočet na přivaděči EOP a HK). 

• Sdělovací a jiné kabely ve správě Českých drah. Tato kabelová trasa prochází řešeným územím ve 
směru S – J v souběhu s žel. tratí č. 031 a připojuje budovu vlakové stanice. 

• Sdělovací vedení ČEZ ICT Services, a.s. Jedná se o jednu vzdušnou kabelovou trasu vedenou 
společně na stožárech VVN 110 kV východně od areálu EOP. Druhou trasou je zemní kabel vedený 
katastrálním územím (a zastavěným územím) Pohřebačky od jihu na severozápad.  

 Oba katastry správního území obce jsou dotčeny průchodem radioreleových tras, z nichž jedna se váže 
na elektronické komunikační zařízení v „panelárně“ (areál VCEZ) u železniční stanice. 
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 Takřka veškeré zastavěné území leží v ochranném pásmu (š. 2000 m)nadzemního komunikačního 
vedení (radioreleového spoje MV ČR), který nad řešeným územím prochází ve směru jihozápad – 
severovýchod.    

 Z komunikačních zařízení se v řešeném území kromě zmiňované digitální ústředny nachází další 4 
objekty: 

• RR anténa Českých radiokomunikací - na objektu panelárny u vlakové stanice 

• BTS T-Mobile - na továrním komíně v severní části Opatovic n/L (býv. Albis)  

• BTS O2 - na severním (Hradeckém) elektrárenském komíně 

• BTS - příhradový stožár u křížení I/37 a III/29813 – tato stavba není zanesena v KN 
 
Návrh: 

Územní plán navrhuje zastavitelnou plochu technické infrastruktury – inženýrské sítě, ozn. Z37 pro 
objekt na elektronickém komunikačním zařízení z důvodu existující stavby nevedené v katastru nemovitostí (u 
křížení I/37 a III/39813). Součástí této zastavitelné plochy je rovněž uvažovaná přístupová komunikace od 
silnice III/29813.  
V rámci navrhované přeložky VVN 110 kV je navržena i přeložka vedení ICT. 

Pozn.: vedení a zařízení základní technické vybavenosti je možné umístit v území v rámci stanovených 
podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

 
Stavby a činnosti v řešeném území budou respektovat ochranná pásma komunikačních vedení a zařízení a to 
jak nadzemních tak podzemních. 
 
Limity využití území: 

• Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m od obrysu krajního vedení. 

• radioreléové trasy vč. ochranného pásma 

• ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení 

• OP radiolokačních zařízení letišť - celé řešené území 
 
 

NNaakkllááddáánníí  ss  ooddppaaddyy  

Nakládání s odpady v řešeném území se řídí zásadami stanovenými v Obecně závazné vyhlášce obce 
Opatovice nad Labem č.3/2012 ze dne 22. 11. 2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Odstraňování směsného (tuhého) komunálního odpadu je zajištěno sběrem do sběrných nádob – 
popelnic, případně odpadkových košů a odvozem specializovanou firmou. 

Recyklovatelné složky TKO (tříděný odpad) jsou separovány, nádoby na separované druhy odpadu 
jsou umístěny na dopravně dobře dostupných místech v obci. 

Velkoobjemový odpad, stejně jako kovový šrot jsou shromažďovány v separačním dvoře obce 
Opatovice nad Labem a odváženy k likvidaci, resp. dalšímu zpracování. 

 
 Pro nakládání s odpady je vymezena plocha změny P15. Účelem vymezení této plochy je vytvoření 
podmínek pro vznik záměru zařízení, které umožní zvýšení efektivity odpadového hospodářství v obci – provoz 
by měl sloužit pro separaci, recyklaci, dočasnému ukládání komunálního odpadu, biologického odpadu, 
krátkodobému shromažďování nebezpečného odpadu, krátkodobému ukládání a zpracování odpadu ze 
zemědělské výroby a další obdobné aktivity.  
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 Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem přijalo dne 6. 12. 2012 usnesení č. U4.02/08/2012 ve znění: 
„Zastupitelstvo obce schvaluje zapracování poznámky do dalšího stupně Územně plánovací dokumentace ve 
znění: Na základě obecného referenda konaného 24. 6. 2006 bylo jako nepřípustná stavba v katastru obce 
určeno zařízení pro energetické využití odpadu (EVO) či spalovna odpadu.“ Text požadovaný připomínkou 
k zapracování do textové části územního plánu v tomto znění nelze aplikovat do „výrokové části“ ÚP, a proto 
je uveden v textové části odůvodnění. Do kapitoly d.2.3 byla uvedena obecná podmínka o nemožnosti 
umístění zařízení – spalovny. 
 
 

TTěěžžbbaa  nneerroossttůů  

Na řešeném území jsou evidovány: 

• ložisko nevyhrazených nerostů, ID 5250500, název: Opatovice n. L. – Za hřištěm, surovina: 
štěrkopísky, nerost: štěrkopísek, těžba: současná z vody, těžené Agrodružstvem Klas Staré 
Ždánice 

• ložisko nevyhrazených nerostů, ID 3004800, název: Březhrad, surovina: štěrkopísky, nerost: 
Psamity, štěrk, těžba: dřívější z vody 

• ložisko nevyhrazených nerostů, ID 3209600, název: Plačice – Libišany, suroviny: štěrkopísek, 
nerost: písek, štěrkopísek, těžba: dosud netěženo 

• ochranné pásmo II. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Lázně Bohdaneč. 
Respektovány budou podmínky ochrany stanovené výnosem MZ č.j. LZ/3-2884-1.4.1960 ze 
dne 21.4.1960. 

V řešeném území je nejsou evidována sesuvná a poddolovaná území. 
 
 
PPoožžaaddaavvkkyy  vvyyppllýývvaajjííccíí  zzee  zzvvllááššttnníícchh  zzáájjmmůů  

  
 Část výrokové části ÚP d.5. Požadavky civilní ochrany je zpracována ve spolupráci projektanta a 
objednatele – obce Opatovice nad Labem. Do návrhu územního plánu by měly být vymezeny plochy pro 
ochranu obyvatelstva s odvoláním na § 20 vyhl. č. 380/202 Sb. Jelikož ale nebyly předány žádné podklady od 
dotčeného orgánu, byla tato část zpracována s maximální péčí vlastními silami zpracovatele a obce.  

Územní plán respektuje podmínky a zájmy civilní ochrany, požární ochrany a požadavky Armády ČR, 
uplatněné k Zadání. Respektována jsou pásma havarijního plánování.  

Celé  řešené území se nachází v ochranném pásmu letištního radiolokačního prostředku 

Celé řešené území je územím, v němž lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. 

Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí, že předem bude s Vojenskou 
ubytovací a stavební správou Pardubice projednána výstavba: 

o výstavba objektů a zařízení tvořících dominanty v území 
o výstavba nebytových objektů (továrny, haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé stavby s kovovou 

konstrukcí apod.); 
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o stavby vyzařujících elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních telefonů, větrných 
elektráren apod.); 

o stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN změny využití území; 
o nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky, rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce a rušení 

objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM; 
o nové dobývací prostory včetně rozšíření původních; 
o výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity; 
o zřizování vodních děl (přehrady, rybníky); 
o vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní stavby, jejichž 

výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny; 
o říční přístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení; 
o železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, oprava a rekonstrukce objektů na nich; 
o železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.; 
o stavby vyšší než 15 m nad terénem pokud není výše uvedeno jinak 
o veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit MO 

 Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice ve svém stanovisku vydaném 
v rámci společného jednání uvádí požadavek na respektování parametrů příslušné kategorie komunikace 
včetně ochranného pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému. 
 V případě souběhu vymezených území výše popsaných platí pro vymezená území přísnější požadavek 
nebo jejich souběh. 

Respektován je objekt důležitý pro obranu státu na východním okraji řešeného území (sousední k.ú. Bukovina 
nad Labem). 

Požární ochrana 
 Pro novou výstavbu bude zajištěn dostatečný zdroj požární vody podle ČSN 730873 Požární 
bezpečnost staveb – zásobování vodou a ČSN 752411 Zdroje požární vody a ČSN 752411. Příjezdové 
komunikace budou řešeny i pro příjezd požárních vozidel podle ČSN 730802, resp. ČSN 730804. 
 
 
 
KKrraajjiinnaa,,  úúzzeemmnníí  ssyyssttéémm  eekkoollooggiicckkéé  ssttaabbiilliittyy      

Koncepce uspořádání krajiny (Krajinné dominanty přírodního a kulturního charakteru) 

 
Ukázka původní členité krajiny jihovýchodně od sídla Opatovice nad Labem 
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Z krajinářského hlediska je řešené území převážně zemědělskou krajinou s předpokládanou vyšší 
mírou urbanizace. Kromě zastavěných území sídel včetně výrobních areálů, významných dopravních staveb je 
převážná část krajiny v řešeném území tvořena intenzivně zemědělsky využívanými plochami s drobnými 
plochami remízů a doprovodné zeleně podél cest či vodotečí.  

Východní pás podél celé hranice řešeného území je charakteristický svými přírodními hodnotami, 
které váží především na tok řeky Labe se zbytky jeho původních meandrů.  

Území je dotčeno i těžbou nerostného bohatství – štěrkopísků. V území východně a severovýchodně 
od výrobní zóny Elektrárny Opatovice jsou vytěžené písníky, jejichž břehy jsou dnes bohatě porostlé 
břehovými porosty. Největší písník se nachází v severovýchodním části řešeného území – Opatovický písník. 
Ten je v letních měsících hojně využíván pro sezónní rekreaci. 

Volná krajina v západní a střední části řešeného území bude i do budoucna využívána především pro 
zemědělství.  Území mezi východním okrajem sídla Opatovice nad Labem a přeložkou silnice I/37 bude 
chráněno z důvodu zachování přírodních hodnot.  

Krajina východně od trasy silnice I/37 a výrobní zóny Elektrárny Opatovice bude rovněž využívána 
především pro zemědělství s tím, že zde budou respektovány a chráněny zbytky původní krajiny (meze, 
remízy, mokřady apod.). V území ve vazbě na tok řeky Labe, po kterém je trasován nadregionální biokoridor a 
je EVL NATURA 2000, je vymezeno regionální biocentrum a nachází se zde chráněná území (PP), budou 
chráněny především jeho přírodní hodnoty. 

Možnosti využití volné krajiny jsou podstatně ovlivněny dopravními systémy, které vytvářejí významné 
bariéry pro využití krajiny a pro její prostupnost. Ať už se jedná o železniční trať nebo systém silniční dopravy, 
který byl popsán výše.  

Pro řešené území jsou zpracovány komplexní pozemkové úpravy, jejichž řešení je dle možností 
územního plánování do územního plánu zapracováno. Především byl zapracován plán společných zařízení, 
který v řešeném území vymezil cestní síť, protierozní opatření (větrolam), plochy zalesnění a zatravnění a další 
opatření – např. skladebné části ÚSES. 

 
Doporučovaná opatření ke zkvalitnění zeleně a posílení krajinného rázu: 

o Realizovat funkční systémy ekologické stability – doplňování skladebných částí navržených k založení a 
ochrana funkčních částí. 

o Chránit, případně s dostatečným časovým předstihem nahrazovat a obnovovat stávající zeleň v krajině 
i sídle. 

o Podél cest a vodotečí doplňovat liniovou zeleň (interakční prvky) vhodná místa zastavení doplnit 
odpočinkovým mobiliářem. 

o V rámci návrhových lokalit bydlení budou v dostatečných prostorových parametrech uplatněny plochy 
veřejné a rekreační zeleně. 

o Na rozhraní rozdílných funkcí a na hranicích aktivit s negativními vlivy na životní prostředí (hluk, 
emise....) jsou a budou doplněny plochy zeleně ochranné a izolační. 

 

Další navrhovaná opatření: 

o Obnova tradice solitérních stromů v krajině (zviditelnění rozcestí, soutoků, hranic pozemků apod., 
vhodné dlouhověké dřeviny – lípa, javor, jasan, bříza), přitom budou respektovány stávající významné 
stromy a skupiny stromů, které spoluvytvářejí charakter krajiny. 

o Doplnění mimolesní zeleně ve formě remízků (na hůře využitelné plochy u rozcestí, u vodotečí, keřové 
k patám stožárů elektrického vedení apod., pro ozelenění jsou vhodné domácí druhy dřevin včetně 
keřového patra (viz ÚSES). 

o Všechna doporučená opatření je nutné provádět na základě zpracovaného projektu. 

o U realizací s minimálními zábory zemědělské půdy (solitérní a liniová zeleň) je žádoucí začít 
v předstihu. 
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o V ploše ukončené těžby v lokalitě položené východně od areálu SIKO byla po ukončení těžby započata 
rekultivace této lokality. Pro tento záměr byla vymezena plocha změny v krajině K15 pro funkci NSpr. 
Vymezením této změny jsou vytvořeny podmínky pro vznik rekreačních aktivit ve vazbě na vodní 
plochu. Podmínky pro vznik zázemí tohoto areálu jsou vytvořeny vymezením zastavitelné plochy Z26, 
pro kterou jsou odpovídajícím způsobem nastaveny podmínky využití. Podkladem pro vymezení 
plochy K15 byla mapa plánu likvidace – pískovna Opatovice n./L. (Ing. Moravčík, červenec 2014), 
kterou projektantovi poskytnul objednatel. Protože rekultivace byla v průběhu pořizování územního 
plánu realizována, není tento záměr vyhodnocován jako zábor půdního fondu. 

 

 
Prostupnost krajiny 

Systém cestní sítě je vyznačen v souladu s komplexními pozemkovými úpravami.  

Prostupnost krajiny ve formě pěších cest a cyklotras může být také realizována na plochách 
neurbanizovaného území v souladu se stanovenými podmínkami využití ploch např. i jako součást liniových 
prvků ÚSES (biokoridory, interakční prvky). Návrh územního plánu nespecifikuje ve všech případech přesné 
trasování, stanovené podmínky využití ploch však umožňují trasovat cesty téměř kdekoliv v krajině, a je tak 
umožněna variabilita při konkrétním vymezení. Cestní síť je doplněna doprovodnými porosty a plní v krajině i 
funkci ekologickou (protierozní opatření) a estetickou (doprovodná zeleň). 

Přehled zájmových území ochrany přírody, návrh VKP a PS 

 Dle zák. 114/92 Sb. ČNR, o ochraně přírody a krajiny, v platném znění jsou v řešeném území 
registrovány: 

• EVL NATURA 2000 Labe a Orlice, kód CZ 0524049, tok Labe s přirozeně meandrujícím korytem, 
četnými slepými rameny, charakteristickou lužní a nivní vegetací, hodnotný i ze zoologického 
hlediska 

• přírodní památka Hrozná – staré říční rameno Labe, vyhlášeno v r. 1982 na ploše 3,12 ha pro 
zachování vodních rostlin a společenstev typických pro Polabí, významná lokalita i zoologicky 

• VKP č. 56 – písník u Opatovic a jeho písečné břehy – vytěžený písník východně od silnice I/37 
Pardubice  - Hradec Králové, s kvalitním břehovým porostem. U písníku je evidován výskyt 
ohroženého druhu – sysla obecného. 

• památné stromy: 

o 104904,  Dub letní (Quercus robur) 
o 105625, stromořadí 19 ks lip v Opatovicích nad Labem 
o 104906, 3ks stromů Dub letní (Quercus robur) 
o 104905 , Dub letní (Quercus robur) 
o 104911, Lípa velkolistá (Tillia platyphylla) 
o 104903, 4ks stromů Dub letní (Quercus robur) 
o 104902, 3ks stromů Dub letní (Quercus robur) 

 
 Z lokalit s obecnou ochranou jsou respektovány významné krajinné prvky ze zákona (rybníky, 
mokřady, vodní toky, údolní nivy). 

 Východní část řešeného území se je součástí nevyhlášené krajinné památkové zóny. 
 

Ochrana územního systému 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 
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pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastnící pozemků, 
obce i stát. 

 Územní systém ekologické stability vymezený v územním plánu Opatovice nad Labem respektuje ZÚR 
Pk s následným částečným upřesněním vymezení prvků. 

 V řešeném území je významnou skladebnou částí nadregionálního systému ekologické stability po 
toku řeky Labe vedený nadregionální biokoridor NRBK K 73 (osa vodní - min. šíře 40m). Do tohoto biokoridoru 
jsou se směru od severu vloženy: lokální biocentrum LBC 54, regionální biocentrum RBC 969, lokální 
biocentrum LBC 55 a LBC 67. 

 Po toku Opatovického kanálu v severní části, dále po umělém vodním toku přivaděče užitkové vody do 
areálu Elektrárny Opatovice a v jižní části opět po toku Opatovického kanálu je trasována další osa 
nadregionálního biokoridoru NRBK K73 (osa nivní – min. šíře 50m), do kterého jsou vložena lokální biocentra 
LBC 56 a LBC 58. V jižní části jsou do tohoto NRBK vložena lokální biocentra LBC 59, LBC 60 a LBC 61. 

 V severozápadní části řešeného území je trasován regionální biokoridor RBK 9910 a malou částí 
zasahuje do řešeného území východní okraj regionálního biocentra RBC 971 Libišanské louky. 

 Od průniku hranice řešeného území s tokem Opatovického kanálu je po severní hranici řešeného 
území veden lokální biokoridor LBK 45. Ten kříží trasu silnice I/37 a ve směru k jihozápadu pokračuje do 
prostoru mezi sídla Pohřebačka a Opatovice nad Labem. Dále je veden po vodním toku po západním okraji 
zástavby sídla Opatovice nad Labem, kde je vymezeno lokální biocentrum LBC 52. Odtud po toku Libišanského 
potoka pokračuje LBK západním směrem do sousedního katastrálního území. 

 Přibližně od křížení silnice I/37 s tokem Opatovického kanálu je po mlýnském náhonu veden lokální 
biokoridor LBK 46. V okolí Morávkova mlýna je do tohoto LBK vloženo lokální biocentrum LBC 57. Jižně 
z tohoto LBC vychází lokální biokoridor LBK 47, který jižněji se stáčí k západu, kříží původní trasu silnice I/37 (v 
současné době místní komunikaci) a dále po toku Opatovického kanálu pokračuje k jihu. Je proveden 
prostorem mimoúrovňové křižovatky a jižněji vstupuje do lokálního biocentra LBC 59.  

 Po severovýchodním okraji výrobní zóny Elektrárny Opatovice je z LBC 59 veden po vodním toku 
(Vohřebenský potok) lokální biokoridor LBK 48. Východně od elektrárny je pak vymezeno lokální biocentrum 
v místě písníku LBC 66.  Z jihovýchodního okraje tohoto LBC pak vychází lokální biokoridor LBK 49, který po 
krátkém úseku vedeném směrem k jihu vstupuje do LBC 67. 

 Vymezený systém ekologické stability doplňuje liniová zeleň, která plní funkci interakčních prvků. 
Vedena je nebo je doplněna podél vodotečí a cest v krajině. 

 

 Valná většina prvků ÚSES má již dnes odpovídající prostorové parametry a zajištění jejich funkčnosti 
spočívá ve správném způsobu hospodaření (na PUPFL obnova přirozené dřevinné skladby dle stanoviště, na 
ZPF obnova květnatých luk a doplnění zeleně, v nivách vodotečí revitalizační opatření sledující m.j. doplnění 
břehových porostů, ochranného zatravnění, obnovu malých vodních nádrží či poldrů). Některé prvky bude 
nutné nově založit na orné půdě formou zatravnění či zalesnění. 

 Prvky ÚSES s funkcí biocenter jsou vymezeny převážně jako plochy – Přírodní krajinné zeleně – NP. 

 Zlepšení ekologické stability krajiny je územním plánem podpořeno vymezením ploch smíšených 
krajinných – NSzp zejména tam, kde je mimo zemědělské produkce vhodné podpořit funkci krajinotvornou. 
 
Mimo urbanizované území lze v rámci pozemkových úprav za podmínky: 

o dodržení urbanistické koncepce stanovené územním plánem 
o dodržení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovených územním plánem 
o respektování ochranných režimů stanovených územním plánem (např. ÚSES) 
o respektování veškerých limitů využití území 

měnit využití území uvedených kultur (druhů pozemků) bez nutnosti změny územního plánu, po projednání 
dle platných právních předpisů, následujícím způsobem: 

o z orné na zahradu, louku a pastvinu, vodní plochu, pozemek určený k plnění funkcí lesa 
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o ze zahrady na ornou, louku a pastvinu, vodní plochu, pozemek určený k plnění funkcí lesa 
o z louky a pastviny na ornou, zahradu, vodní plochu, pozemek určený k plnění funkcí lesa 
o z vodní plochy na ornou, zahradu, louku a pastvinu, pozemek určený k plnění funkcí lesa 
o z pozemků určených k plnění funkcí lesa na ornou, zahradu, louku a pastvinu, vodní plochu 
o pro zajištění přístupu k pozemkům je možné vybudovat účelové komunikace na orné půdě, zahradě, 

louce a pastvině, vodní ploše, pozemcích určených k plnění funkcí lesa. 
 
Komplexní pozemkové úpravy pro řešené území byly již zpracovány. 
Ty kromě cestní sítě v krajině navrhují opatření proti větrné erozi (následující text z KPÍ) : 

• „Protierozní uspořádání pozemků – Pozemky budou navrženy v obdélníkovém tvaru s delší stranou 
kolmou na směr převládajících větrů – orientace pozemků sever – jih, šířka pozemků nechráněných 
vegetací by neměla být 50 m. 

• Protierozní směr výsevu – Situování řádků při výsevu ve směru sever – jih. 

• Úprava a způsob zpracování půdy – Půda v zájmovém území by neměla být orána, neboť by docházelo 
k zaklápění zbytků vegetace a povrch je náchylnější k vysychání. 

• Výsev do strniště – V zájmovém území je vhodné setí plodin do stojacího strniště. Podmínkou této 
metody je zajištění likvidace plevelů a výdrolů. To se může provést podřezáním vrchní vrstvy půdy, 
aby došlo k přerušení kapilární vzlínavosti vody a k zaschnutí vyklíčených plevelů a výdrolů. Na lehkých 
půdách dochází do 7 – 10 dnů k úplnému zaschnutí nežádoucích rostlin. 

• Přirozené větrné zábrany – V zájmovém území jsou navrženy polopropustné větrolamy, které jsou 
složeny ze dvou řad stromů a keřového patra. Keřové i stromové patro není příliš husté. Vítr ho 
částečně obtéká a prostupuje porostem, přičemž vzdušné proudy narážejí na kmeny, větve a listy. 
Optimální propustnost větrolamu by měla být 40 – 50 %. Šířka větrolamu je 4 – 7 m. Dřevinná skladba 
větrolamů se řídila 2. bukodubovým vegetačním stupněm, který se vyskytuje v zájmovém území. Pro 
dosažení rychlého účinku větrolamu je vhodné kombinovat více druhů dřevin v několika skupinách“ 

„Větrolamy jsou navrženy podél melioračního kanálu, cest a mezi písníky čímž budou plnit funkci interakčních 
prvků, nenaruší stávající obhospodařování pozemků a ochrání intravilán obce před větrem a současně budou 
plnit funkci ochranného zatravnění u koryt.  
V území nechráněném větrolamem o šířce 250 m z důvodu systematické drenáže, je nutno přísně dodržovat 
ostatní protierozní opatření. 
Celková délka navržených větrolamů je 1763 m, jejich šířka by neměla klesnout pod 4 m. 
Větrolamy jsou navrženy pouze ve dvou řadách, protože tuto funkci zastoupí i komplex lesních pozemků na 
jihu a jihozápadě katastrálního území a doprovodný porost písníků. V návrhu nového uspořádání pozemků 
budou pro tato opatření připraveny pozemky ve vlastnictví obce či státu.“ 
 

Tabulka prvků ÚSES 

prvek ÚSES název Funkční typ stav 
Cílová 

společenstva 
rozloha (ha) 

v řešeném území   

NRBK K73 
osa vodní 

NRBK K73 funkční 

Labe s oboustrannými břehovými 
porosty vodní, 

travinná, 
dřevinná 

• 0,77 na sev. část 

• 4,22 ha střed. 
část 

2,41 ha jižní část 

opatření: v porostech provádět jen 
sanitární zásahy, obnovovat 

postupně, jednotlivým výběrem 

vložené LBC 54 
Tůň 

funkční 

kulturní louky s dřevinami (původní 
meandry) na části orná půda 

travinná, 
dřevinná 

21,35 ha opatření: stávající louky extenzivně 
udržovat, část vymezenou na orné 

půdě zatravnit, v porostech provádět 
jen nejnutnější sanitární zásahy 

Vložené LBC 55 
U Labe 

funkční 
Kulturní louky s dřevinami, břehové 

porosty 
travinná, 
dřevinná 

1,04 ha 
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opatření: louky extenzivně udržovat, 
v břehových porostech provádět 

jednotlivé sanitární zásahy 

vložené RBC969 
Hrozná 

funkční 

Prostor kolem Labe s pozůstatky 
bývalých meandrů. Slepá ramena s 
břehovými porosty, plochy z části 
zatravněny, s rozptýlenou solitérní 

zelení. Periodicky přeplavované 
terénní sníženiny. TP, OL, VR, JS 

53,58 ha 
 

opatření: Pravidelné kosení travních 
porostů, možnost doplňkové výsadby 
solitérních dřevin. Zvážit do budoucna 

znovu zprůtočnění někt. meandrů. 

vložené LBC 67 funkční 

vodní tok s břehovými a 
doprovodnými porosty 

vodní a 
mokřadní, lesní 

1,69 ha opatření: porosty ponechat 
samovolnému vývoji, provádět jen 
nutné sanitární zásahy, podporovat 

autochtonní druhy dřevin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NRBK K73 
osa nivní 

NRBK K73 
částečně 
funkční 

vodní kanál s travinobylinnými lemy, 
orná půda 

vodní, 
travinná, 
dřevinná  

• 3,75 ha sev. část 

• 4,35 ha sev. část 
k založení 

• 2,98 ha stř. část 
k založení 

• 3,62 ha jižní část 
k založení 

• 0,26 ha jižní část  

• 0,44 ha jižní část 

• 1,29 ha záp. část 

opatření: založit výsadbou 
autochtonních listnatých dřevin 

vložené LBC 56 
Velký ostrov I 

částečně 
funkční 

břehové a doprovodné porosty, orná 
půda 

travinná, 
dřevinná 

2,51 ha opatření: stávající louky extenzivně 
udržovat, část vymezenou na orné 

půdě zatravnit, v porostech provádět 
jen nejnutnější sanitární zásahy 

vložené LBC 58 
Pod hrázemi 

chybějící 

orná půda 

travinná, 
dřevinná 

3,32 ha 
opatření: plochu zatravnit a 

extenzivně využívat, na části vysadit 
skupiny autochtonních listnatých 

dřevin 

vložené LBC 59 
Opatovice 

funkční 

břehové a doprovodné porosty, trvalé 
travní porosty 

travinná, 
dřevinná 

3,03 ha  opatření: trvalé travní porosty 
extenzivně udržovat, v břehových a 

doprovodných porostech provádět jen 
sanitární zásahy 

vložené LBC 60 
Kačinec 

částečně 
funkční 

lesní porost, na malé části orná půda 

lesní 
2,02 ha 

 
opatření: v lesním porostu hospodařit 

podrostním způsobem, část 
vymezenou na orné půdě zalesnit 

autochtonními dřevinami 

Vložené LBC 61 
V Dílcích 

funkční 

Lesní porost, trvalé travní porosty s 
dřevinami 

lesní 0,81 ha 
opatření: v lesním porostu hospodařit 

podrostním způsobem, louku 
postupně zalesňovat autochtonními 

dřevinami nebo ponechat sukcesi 

RBK 9910   chybějící 
napřímený tok Pašát s ojedinělým 
břehovým porostem, orná půda 

vodní, 4,14 ha 
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opatření: břehový porost dosadit 
autochtonními listnatými dřevinami, 
zorněnou část koridoru zatravnit a 

postupně dosazovat skupinami 
autochtonních listnáčů 

travinná, 
dřevinná 

RBC 971 Libišanské louky funkční 

Slatinné podmáčené louky s 
rákosinami a mokřady a vrbovými 

houštinami. JV hranici tvoří 
odvodňovací kanál s porostem BR, OL, 

OS. V J části stromový porost OL s 
příměsí JS. OL, JS, VR, BR, OS 0,82 ha 

opatření: Pravidelné sečení luk. 
Keřové a stromové porosty ponechat 

bez zásahů. Na lokalitě několik 
nelegálních skládek - zajistit likvidaci. 

LBC 52  Ohřibiny 
částečně 
funkční 

lesík, orná půda 

lesní 3,33 ha 
opatření: v lesíku hospodařit 
podrostním způsobem, část 

vymezenou na orné půdě zalesnit 
autochtonními dřevinami 

LBC 57 Velký ostrov II funkční 

břehové a doprovodné porosty  
travinná, 
dřevinná 

3,65 ha opatření: stávající louky extenzivně 
udržovat, v porostech provádět jen 

nejnutnější sanitární zásahy 

LBC 66 Za elektrárnou funkční 

rybník s břehovými a doprovodnými 
porosty 

vodní a 
mokřadní, 

lesní 
17,78 ha 

opatření: porosty ponechat 
samovolnému vývoji, provádět jen 
nutné sanitární zásahy, podporovat 

autochtonní druhy dřevin 

 

LBK 45 
 

 
částečně 
funkční 

remízy, skupiny dřevin v kulturních 
TTP, orná půda 

dřevinná 

• 0,40 ha 

• 0,29 ha 

• 0,34 ha 

• 0,86 ha 

• 2,04 ha 

• 0,68 ha 

opatření: stávající louky extenzivně 
udržovat, část vymezenou na orné 

půdě zatravnit, v porostech provádět 
jen nejnutnější sanitární zásahy 

LBK 38  
Existující, 
funkční 

vodní stoka s ojedinělými nálety 
dřevin vodní, 

travinná, 
dřevinná 

• 0,27 ha 

• 1,02 ha 
opatření: doplnit břehový porost 

výsadbou autochtonních listnatých 
dřevin, zorněnou část zatravnit 

LBK 46   
Existující, 
funkční 

břehové a doprovodné porosty 
Opatovického kanálu vodní, 

dřevinná 
• 0,92 ha 

• 2,26 ha opatření: v porostech provádět jen 
nutné sanitární zásahy 

LBK 180  
Existující, 
funkční 

tok s břehovými porosty, kulturní TTP 
vodní, 

dřevinná 
0,18 ha opatření: břehový porost udržovat 

jednotlivým výběrem , louky 
pravidelně kosit 

LBK 47  
Existující, 
funkční 

břehové a doprovodné porosty 
Opatovického kanálu vodní, 

dřevinná 

• 0,78 ha 

• 0,69 ha 

• 1,59 ha 
opatření: v porostech provádět jen 

nutné sanitární zásahy 

LBK 48  
Existující, 
funkční  

doprovodné porosty vodní stoky 
vodní, 

dřevinná 
2,65 ha opatření: v porostech provádět jen 

nutné sanitární zásahy 

LBK 49  
Existující, 
funkční 

doprovodné porosty vodní stoky, 
kulturní louky 

vodní, 
travinná, 
dřevinná 

3,77 ha 
opatření: stávající louky extenzivně 
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udržovat, v porostech provádět jen 
nejnutnější sanitární zásahy 

 

Pro rozvoj a založení prvků ÚSES jsou navrženy tyto plochy změn v krajině: 

• K1a, K1b, K1c – pro RBK 9910 

• K4, K8, K10 – NRBK K73 

• K5 – LBC 56 

• K9 – LBC 58 

• K14 – v RBC 969 
Protože ochrana ÚSES jako ochrana přírodních hodnot je veřejným zájmem (dle § 2 odst. bod m) SZ jedná o 
veřejně prospěšné opatření), vymezuje ÚP plochy pro veřejně prospěšná opatření pro založení prvků ÚSES a 
pro některé stávající plochy ÚSES s možností vyvlastnění: 

• pro nivní osu NRBK K73 jsou vymezeny plochy VU4, VU5, VU8 – VU17 a VU19 

• pro vodní osu NRBK K73 jsou vymezeny plochy VU6, VU7, VU18, VU20 – VU22 

• pro RBK 9910 je vymezena plocha VU1 

• pro RBC 971 je vymezena plocha VU2 

• pro LBC 52 je vymezena plocha VU3 

 

Limity využití území: 

• EVL NATURA 2000 Labe a Orlice 

• PP Hrozná vč. ochranného pásma 

• VKP – registrované a ze zákona  

• památné stromy 

• pásmo (50 m) od hranice pozemků určených k plnění funkcí lesa 

• ÚSES – nadregionální, regionální a lokální 

• krajinná památková zóna (nevyhlášená) 
 
 
 
i.4  Funkční regulace 

 
� Vymezení pojmů pro účely územního plánu - pro stanovení podmínek pro využití ploch: 
 

� Změnou v území (dle §2, odst. 1, písm. a) je změna jeho využití nebo prostorového uspořádání, včetně 
umisťování staveb a jejich změn 

� Prolukou se rozumí nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě včetně nezastavěného nároží, 
který je určen k zastavění; v zástavbě rodinných domů se prolukou rozumí také nezastavěný pozemek 
v souvislé řadě pozemků stávajících rodinných domů včetně volného pozemku na nároží ulic, určený 
k zástavbě vhodným objektem při respektování urbanistických a architektonických zásad a zároveň 
bude zajištěno nerušené užívání sousedních staveb a pozemků (nebude snížena pohoda bydlení). 
Prolukou se tedy rozumí stavební mezera mezi zastavěnými stavebními pozemky sourodého 
funkčního využití (shodné vymezení do ploch s rozdílným způsobem využití). 

� Zařízení je chápáno jako část objektu či provozovna, využitá pro jinou funkci než převažující funkce 
stavby (např. zařízení veřejného stravování v rámci administrativní budovy) 

� Nízkopodlažní a vícepodlažní zástavba – hranici tvoří horní mez podlažnosti rodinných domů – 2 n.p. 
s podkrovím 

� Viladům – činžovní vila - typově na přechodu mezi rodinným domem (do 3 bytových jednotek) a 
domem bytovým (více bytových jednotek). Za viladům lze považovat hmotově menší bytový dům o 
kapacitě cca 4-8 bytových jednotek s výškou max. 3 nadzemní podlaží (pokud není územním plánem, 
regulačním plánem nebo územní studií stanoveno pro konkrétní plochu jinak) s využitelným 
podkrovím. Architektonickým pojetím a hmotovým výrazem odpovídá větší rodinné vile. Za nadzemní 
podlaží se považuje i podlaží překryté střechou mansardového typu. Charakter zástavby  - solitérní 
objekty. 
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� Zahrádkářská chata – jednoduchá stavba v souladu s § 79, odst. 2, písm. o) Stavebního zákona a 
v souladu s vyhláškou ministerstva financí č.3/2008 Sb. v platném znění, tzn. oceňovací vyhláška: 
„zahrádkářská chata s obestavěným prostorem nejvýše 110m3 a zastavěnou plochou nejvýše 25m2, 
včetně verand, vstupů a podsklepených teras, může být podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní 
podlaží a podkroví“  

� účelové stavby pro uskladnění výpěstků – jednoduché stavby v souladu s § 104, odst. 1, písm. d) 

� Rekreační domek (chata) je objekt, který lze charakterizovat v souladu s vyhláškou ministerstva financí 
č.3/2008 Sb. v platném znění, tzn. oceňovací vyhláška: „ v zastavěném území obce se zastavěnou 
plochou nejvýše 80m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras, může mít nejvýše dvě nadzemní 
podlaží, popřípadě jedno nadzemní podlaží a podkroví a jedno podzemní podlaží“. Jedná se o 
jednoduchou stavbu v souladu s §104, odst. 1, písm. a) s tím, že pro potřeby územního plánu 
Opatovice nad Labem je stanovena max. zastavěná plocha objektu 80m2. 

� Maximální výměra stavebního pozemku pro rodinný dům nemusí být shodná s výměrou zastavěného 
stavebního pozemku. Zastavěný stavební pozemek pro rodinný dům může být větší. 

� Drobná stavba – stavba související nebo podmiňující stavbu hlavní, např.: 

− stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, 
jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat 
a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů; 

− zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky 

− bazény do 40 m2 zastavěné plochy 

� Stavby a zařízení pro bydlení majitele resp. správce areálu – zařízení, tj. byt či byty v např. 
administrativní budově v rámci areálu (výroby, služeb, školství, zdravotnictví apod.) nebo stavba, resp. 
stavby v rámci areálu, jejichž hlavní funkcí (min. 50% podlahové plochy místností a prostorů je určena 
pro bydlení) je zajištění bydlení pro majitele areálu nebo správce areálu, který tuto činnost pro 
majitele areálu zajišťuje např. školník. Nejedná se o ubytovnu pro zaměstnance.   

� 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, podnikatelů 

� Stavba pro výrobu a skladování je stavba určená pro průmyslovou, řemeslnou a jinou výrobu, popř. 
služby mající charakter výroby, a dále pro skladování výrobků, hmot a materiálů, kromě staveb pro 
skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva, skladování a posklizňovou 
úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků výživy, přípravků na ochranu 
rostlin a rostlinných produktů a pro zemědělské služby, další rozlišení funkčních regulativů je pro 
potřeby územního plánu vymezeno takto:  

− Výroba smíšená – 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, servisy, opravny, strojírenství na bázi výroby spotřebních předmětů. Tyto 
plochy jsou využívány i pro občanské (komerční) vybavení především související s provozovanými 
výrobními či skladovacími činnostmi – např. prodejní sklady, prodejny. Provozovány zde mohou 
být i výrobní činnosti na bázi řemesel, opravárenské a servisní služby (výrobní služby) atd. 
V  původních zemědělských areálech – zemědělská výroba a související provozy využívající a 
zpracovávající produkty, plodiny a suroviny produkované zemědělskou výrobou. 

− Výrobní služby – výroba v malém rozsahu produkce a využívaných ploch, bez velkých nároků na 
přepravu (četnost i tonáž vozidel), bez negativních dopadů na životní prostředí, které nepřesahují 
hranice jednotlivých areálů, resp. výrobních objektů. Jde o výrobu řemeslnou, služby mající 
charakter výroby, servisní služby ap. 
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� Stavby sloužící zemědělské výrobě – obsluze ploch zemědělské půdy – stavby sloužící ukládání sena, 
slámy, polní hnojiště, přístřešky pro hospodářská zvířata na pastvinách, napáječky apod. 

� Maloobchod – rozptýlené prodejny, obchodní centra místní i obvodová, nabízející zboží denní 
potřeby, specializovaný sortiment přímo spotřebiteli 

� Služby – nevýrobní i výrobní, sloužící občanům k zajišťování jejich denních potřeb – např. řemesla, 
sezónní a opravárenské služby, služby pečovatelské, zdravotní, půjčovny, poradenství…atd. 

� Velkoobchod – stavby a plochy, ve kterých je zajišťován pohyb zboží mezi výrobcem a dodavatelem, 
resp. mezi dodavateli, bez přímého styku se spotřebitelem 

� Odstavné plochy – plochy pro odstavování vozidel na časově neomezenou dobu 

� Parkingy, parkovací plochy – plochy pro parkování vozidel; obvykle časově omezeno např. po dobu 
zaměstnání, nákupu, naložení vozidla... (krátkodobé a dlouhodobé) 

� Pobytová rekreace – stavby, zařízení a plochy umožňující vícedenní rekreační pobyt s možností 
přenocování, stravování, atd., s možností rekreačního vyžití 

� Drobné hospodářské zvířectvo – drůbež, králíci, holubi ap. a drobná zvířata – psi, kočky, exotické 
ptactvo 

� Krátkodobé shromažďování odpadu – sběr komunálního odpadu do popelnic a kontejnerů, inertního 
odpadu do velkoobjemových kontejnerů, recyklovatelného odpadu do speciálních nádob, se 
zajištěním pravidelným odvozem na místo dalšího zpracování či odstraňování (likvidace) 

� Negativní účinky na životní prostředí – exhalace, hluk, , emise, vibrace, teplo, otřesy, prach, zápach, 
znečišťování vod a pozemních komunikací ap..... z provozované činnosti, zatěžující území buď 
jednotlivě nebo v souhrnu nad limitní přípustnou mez hygienických předpisů – normovou hodnotu 
(konkrétní technický požadavek obsažený v příslušné české technické normě ČSN, jehož dodržení 
považuje konkrétní ustanovení za splnění jím stanovených požadavků) 

� urbanizované území – představuje plochu zastavěného území  včetně ploch přestavby, zastavitelných 
ploch a ploch související dopravní infrastruktury 

� nezastavěné území (dle §2, odst.1, písm. f) jsou pozemky, nezahrnuté do zastavěného území nebo do 
zastavitelné plochy 

� zahájení výstavby – za zahájení výstavby v lokalitě, resp. zastavitelné ploše, je považována realizace 
jakékoliv stavební činnosti, terénních úprav či výstavba technické a dopravní infrastruktury  

� dokončení výstavby – za dokončení výstavby je považováno umožnění užívání stavby v souladu 
s právními předpisy 

 
 
� Stanovení podmínek pro využití ploch: 
 
 Pro každý typ případně podtyp plochy s rozdílným způsobem využití stanovuje územní plán podmínky 
využití v členění: 

• Hlavní využití – stanovuje převažující účel využití plochy, které je blíže specifikováno jeho 
 charakteristikou  

• Přípustné využití hlavní – výčtem staveb, zařízení, způsobu využití a případně činností je 
 vymezen  převládající způsob využití plochy, který je pro tu kterou plochu 
 charakteristický 

• Přípustné využití doplňkové – otevřeným výčtem staveb, zařízení, způsobu využití a případně činností 
(uvedeno jako příklad) jsou uvedeny možnosti využití, které jsou slučitelné s hlavním využitím 
resp. přípustným využitím hlavním, doplňují a rozšiřují škálu možností využití plochy, ale 
budou vždy tvořit jen doplněk k hlavnímu využití, nebudou samostatně tvořit hlavní využití 
vymezené plochy 

• Podmíněně přípustné využití – výčtem staveb, zařízení, způsobu využití a případně činností jsou 
vymezeny možnosti využití, které jsou slučitelné s hlavním využitím a jsou přípustné za předpokladu 
splnění stanovené podmínky  
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• Nepřípustné využití - funkce, které jsou na plochách, ve stavbách a zařízeních vymezené plochy s 
rozdílným způsobem využití nevhodné, škodlivé, způsobující závady na  životním prostředí a neslučují 
se s funkcí hlavní 

 

• Činnosti, resp. stavby a zařízení, neuvedené ani v jedné z podmínek regulující jejich využití jsou 
považovány za přípustné za podmínky, že: 

o je v souladu se stanovenými podmínkami pro využití typu plochy s rozdílným způsobem 
využití, ve kterém je záměr lokalizován (hlavní využití, pokud je stanoveno, resp. přípustné 
využití) 

o splňuje hygienické podmínky pro umístění aktivity v lokalitě 
o je v souladu s charakterem území a požadavky pro ochranu architektonických a urbanistických 

hodnot území 
o při dostavbě stavebních proluk ve stabilizovaných plochách bude respektována obvyklá 

hustota zástavby v lokalitě (nebude docházet k nepřiměřenému zahušťování) 
o je v souladu s prioritami a zásadami koncepce rozvoje v řešeném území, neohrožuje cíle 

ochrany hodnot a jejich rozvoj 
o je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
o není v rozporu se záměry a strategií rozvoje obce 
o není v rozporu se zásadami ochrany přírody a krajiny 
o nenarušuje krajinný ráz, dálkové pohledy na sídlo, nenarušuje významné horizonty a 

pohledové osy 
 
 
� Plochy s rozdílným způsobem využití: 
 Celé řešené území je rozděleno do funkčních ploch podle převládající funkce ve vymezené 
ploše (lokalitě). Členění funkčních ploch vychází ze zásad, které jsou stanoveny ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. o 
obecných požadavcích na využívání území a z metodiky MINIS – minimální standard pro zpracování územních 
plánů v Pardubickém kraji. Vzhledem k určitým typickým a svébytným podmínkám v jednotlivých částech 
řešeného území, které by měly být i do budoucna chráněny, byly některé funkční typy ještě rozděleny do 
několika podtypů. 

� Funkce BYDLENÍ je v řešeném území vyjádřena podle charakteru zástavby a způsobu užívání dvěma 
funkčními typy:  

• PLOCHY BYDLENÍ – bydlení v bytových domech BH – zahrnuje lokality bytových domů v sídle 
Opatovice nad Labem.   

• PLOCHY BYDLENÍ – bydlení v rodinných domech – příměstské BI -  zahrnují většinu obytných 
ploch v obou sídlech řešeného území. Jedná se o lokality převážně rodinných domů, včetně 
doplňkových staveb, které nemají charakter hospodářských stavení, ale jedná se spíše o 
drobnější objekty, garáže, kolny, altány, bazény apod.  

• PLOCHY BYDLENÍ – bydlení v rodinných domech – venkovské BV -  zahrnují obytné plochy 
původní venkovské zástavby v sídle Pohřebačka. Jedná se o lokality převážně rodinných domů, 
původních stavení, statků apod. včetně doplňkových staveb, které mají charakter 
hospodářských stavení (stodoly, sýpky apod.).   

� PLOCHY REKREACE jsou vymezeny z důvodu vytvoření podmínek pro stabilizaci a rozšíření možností 
rekreačního využití lokalit, které jsou pro tuto funkci vhodné: 

• plochy staveb pro rodinnou rekreaci – tato plocha s rozdílným způsobem využití je vymezena 
v lokalitě soukromých chat východně od Opatovického písníku 

• plochy staveb pro hromadnou rekreaci – tímto způsobem je vymezena plocha západně od 
Opatovického písníku. Plocha je v současné době pro rekreaci již využívána, realizovány byly i 
objekty pro rekreaci. Aby zde mohla být funkce rekreace stabilizována a podmínky 
zkvalitňovány, včetně nabídky rekreačních aktivit, vytváří územní plán pro takové aktivity 
jasný rámec a stanovuje podmínky využití.  
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• zahrádkové osady – Východně od zastavěného území sídla Opatovice nad Labem je tímto 
způsobem využíváno několik drobných ploch. V některých lokalitách jsou realizovány drobné 
objekty jako zázemí pro uživatele zahrádek. Nejedná se o masivní rozsáhlé lokality zahrádek, 
tak jak jsme zvyklí je vnímat např. na okrajích větších sídel, ale charakterem a způsobem 
využití jsou si tyto formy rekreace velice blízké. V lokalitách, jejichž možnosti dalšího využití 
jsou limitovány např. rozsahem záplavového území, je tato funkce rekreace stabilizována. Na 
okrajích sídla Opatovice nad Labem jsou pak vymezeny nové drobné rozvojové plochy, např. 
v místech, kde tato rekreační aktivita spojená se samozásobitelskou pěstební činností je již 
provozována, nebo v lokalitě, kde vzhledem k přírodním hodnotám a limitům využití území 
(záplavové území) není žádoucí rozšiřovat intenzivní výstavbu. 

� PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ jsou vymezovány dle charakteru staveb, zařízení a způsobu využití.   
� občanské vybavení – veřejná infrastruktura – touto plochou s rozdílným způsobem využití je 

vymezen areál základní školy v sídle Opatovice nad Labem 
� občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední – do této plochy s rozdílným způsobem využití 

jsou zahrnuty objekty a areály především ve vazbě na průjezdné úseky silnic zastavěným územím, 
které jsou využívány především pro komerční využití, služby, provozovny drobné výroby, které 
nejsou zdrojem negativních vlivů na sousední např. obytné plochy. Způsob využití těchto ploch se 
může časem měnit, tak jak se budou vyvíjet podmínky trhu a poptávky pro nabízených např. 
službách nebo produktech. Aby územní plán nebyl brzdou při každé takové změně, vytváří 
podmínky pro využívání těchto ploch tak, aby škála možností byla co nejširší, ale zároveň aby byly 
respektovány podmínky a charakter lokality a kontaktního území sídla. 

� občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá – do těchto ploch s rozdílným způsobem 
využití jsou vymezeny plochy východně od přeložky silnice I/37, v návaznosti na stávající obchodní 
zařízení SIKO. Tyto plochy jsou vymezeny z důvodu rozšíření nabídky občanského vybavení. 
Vymezené plochy využívají atraktivní polohy při nadřazené silniční síti a přitom způsob dopravní 
obsluhy, jejíž intenzity je možno předpokládat jako vyšší, nezatěžují obytné plochy. 

� občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS – zahrnuje plošně významnější areály 
v sídlech řešeného území – stávající sportovní areál v sídle Pohřebačka a na západním okraji sídla 
Opatovice nad Labem  

� občanské vybavení – hřbitovy – takto je vymezena plocha stávajícího hřbitova severně od sídla 
Pohřebačka a hřbitov v centru sídla Opatovice nad Labem ve vazbě na kostel sv. Vavřince  

� Drobné provozovny a ostatní zařízení občanského vybavení nejsou samostatně vymezovány, jsou 
součástí především ploch smíšených obytných a ploch bydlení. 

� PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
� Veřejná prostranství – uliční prostory PV1 a PV2 – byly vyčleněny z důvodů zdůraznění urbanistické 

struktury, která je pro sídla typická. Budoucí rozvoj by měl tuto strukturu respektovat a citlivě na ni 
navázat. Plochy PV2 vymezují i rozšířené uliční prostory s vysokým podílem veřejné zeleně, případně 
předzahrádek (sídelní zeleně) apod. 

� Veřejná prostranství – veřejná zeleň  - ZV – zahrnuje plochy sídelní zeleně s např. parkově 
upravenou zelení, které jsou doplněny plochami a zařízeními pro denní rekreaci obyvatel (dětská a 
malá sportovní hřiště, mobiliář).  

� PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ  
� Plochy smíšené obytné – centrální SC – zahrnují plochy především s vyšším podílem veřejné 

infrastruktury, plochy, které jsou nebo budou vnímány jako centra sídla Opatovice nad 
Labem.  Jedná se o plochy ve vazbě na stávající sídlo obecního úřadu v ul. Pardubická (u kostela sv. 
Vavřince), jednak o plochy přestavby v území bývalých kasáren, kde by měl být do budoucna posílen 
charakter centrálního území – těžiště sídla.   

� Plochy smíšené obytné – příměstské SM – jsou vymezeny především podél průjezdného úseku 
silnice II. sídlem Opatovice nad Labem. V těchto plochách se významně uplatňuje kromě bydlení i 
podíl objektů a zařízení občanského vybavení, služeb a drobné výroby. Protože tento charakter je 
důsledkem i zatížení území negativními vlivy z provozu na průjezdné komunikaci, ale i atraktivitou 
území pro uživatele sídla jako hlavní komunikační tepny, je tento charakter územním plánem 
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akceptován a vyjádřen zařazením do ploch smíšených obytných.  
 

� PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY jsou rozděleny do podtypů: 
� Dopravní infrastruktura silniční – silniční síť DS1 – plochy a zařízení především státní silniční sítě, 

významných místních komunikací  - v řešeném území dálnice D35, silnice I. a III. tříd,  
� Dopravní infrastruktura silniční místní DS2 – místní obslužné a účelové komunikace, cesty převážně 

mimo zastavěné území  
� Dopravní infrastruktura silniční – doprava v klidu DS3 – plochy pro parkování a odstavování vozidel  
� Dopravní infrastruktura železniční – zahrnuje železniční tratě, vlečky a drážní pozemky využívané 

pro tento druh dopravy 
� Dopravní infrastruktura – se specifickým využitím DX – plocha koridoru pro budoucí dálnici D35 

v místech, kde je dopravní stavba z důvodu kontaktu s hodnotnými a chráněnými částmi přírodního 
prostředí a limity využití území (záplavové území) vedena převážně nad terénem. 

� PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY jsou rozděleny do dvou podtypů: 
� Technická infrastruktura – inženýrské sítě TI - plochy sloužící stávajícím i navrhovaným zařízením a 

stavbám pro technickou infrastrukturu – v řešeném území např. čistírna odpadních vod. 
� Plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady TO – plochy sloužící pro separaci, recyklaci, 

dočasnému ukládání komunálního odpadu, biologického odpadu, krátkodobému shromažďování 
nebezpečného odpadu, krátkodobé ukládání a zpracování odpadu ze zemědělské výroby 

� PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ   
� Výroba a skladování – těžký průmysl a energetika VT – zahrnuje areál a navazující plochy Elektrárny 

Opatovice nad Labem 
� Výroba a skladování – lehký průmysl VL – zahrnuje výrobní plochy s vyšším objemem produkce, kde 

mohou být provozovány takové činnosti, jejichž negativní vlivy nepřesáhnou hranice areálu, 
případně neovlivní nejbližší plochy např. bydlení. Nároky na dopravní obsluhu jsou takové, že by 
neměly být komunikace, které tuto obsluhu zajišťují, vedeny obytnými plochami resp. 
urbanizovaným územím.   

� Drobná a řemeslná výroba VD – zahrnuje drobnější areály výroby a služeb i v zastavěném území 
nebo v návaznosti na něj.  Činnosti zde provozované by neměly svými případnými negativními 
důsledky (hluk, prach, vibrace, dopravní zátěž apod.) obtěžovat navazující plochy a snižovat pohodu 
bydlení v nich. 

� výroba a skladování – zemědělská výroba – VZ je vymezena v ploše stávajícího zemědělského areálu 
na jihozápadním okraji řešeného území 

� PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ byly rozděleny do podtypů: 
� Zeleň - soukromá a vyhrazená ZS – plochy užitkových a okrasných zahrad, plochy sadů apod. Tyto 

plochy byly vymezeny především v okrajových částech sídel, aby byl ochráněn přirozený přechod 
mezi urbanizovaným územím a volnou krajinou, případně na rozhraní rozdílných funkcí.  

� Zeleň - ochranná a izolační ZO – plochy zeleně s izolační funkcí umístěné zejména v návaznosti na 
stávající i navrhované plochy výrobní a dopravní, případně na rozhraní rozdílných funkcí. 

� Zeleň – přírodního charakteru ZP – ostatní plochy zeleně v zastavěném území i mimo něj, především 
břehové porosty vodních toků a plochy, které slouží pro průchod resp. funkčnost skladebných částí 
územního systému ekologické stability v urbanizovaném území  

�  PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
� plochy smíšené krajinné NSx  (index vyjadřuje některou nebo více funkcí: z – funkce zemědělská, p –

  funkce přírodní, r – funkce rekreační). Část zemědělských ploch, převážně trvalých travních 
porostů, ostatní plochy apod. byly vymezeny v tomto funkčním typu z důvodů ochrany a zdůraznění 
krajinného rázu. Pro zvýšení retenční schopnost území jsou v prostoru mezi zastavěnými, případně 
intenzivně zemědělsky využívaným územím a přírodně hodnotnými lokalitami a podél vodotečí 
vymezeny plochy, kde by měl být změněn způsob jejich obhospodařování – např. na trvalé travní 
porosty. Aby nezastupitelná funkce ploch travních porostů a pastvin včetně solitérní zeleně byla 
podpořena, jsou tyto plochy vyčleněny do samostatného funkčního podtypu. Do těchto ploch jsou 
zařazeny i liniové prvky lokálního systému ekologické stability – převážně plochy s kódem NSzp. 
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V návaznosti na vodní plochu Opatovického písníku jsou břehové partie vyznačeny jako NSpr, 
protože kromě funkce přírodní by tyto plochy měly sloužit sezónní (letní) rekreaci. 

 
� Ostatní funkční plochy jsou vymezovány v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obec. požadavcích na 

využívání území:  

� Plochy zemědělské 
o Plochy zemědělsky obhospodařované půdy NZ  

� Plochy vodní a vodohospodářské: 
o Vodní plochy a toky W 

� Plochy lesní: 
o Plochy lesa    NL 

� Plochy přírodní: 
o Přírodní krajinná zeleň  NP 

 
 
 
i.5.   Veřejně prospěšné stavby a opatření 

 
Plochy a koridory pro VPS a VPO jsou v územním plánu vymezeny z důvodů vymezení ploch s možností 

vyvlastnění. Pokud se jedná o "veřejně prospěšný záměr" na pozemcích ve vlastnictví oprávněné osoby, 
nejsou plochy pro tyto záměry v územním plánu definovány jako plochy pro VPS a VPO (takové vymezení by 
postrádalo význam). 

 Vybrané záměry územního plánu jsou charakterizovány jako veřejně prospěšné. Územní plán 
vymezuje plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření v souladu se zadáním, 
nadřazenou ÚPD (ZÚR Pk) a na základě prověření záměrů v rámci vlastního zpracování územního plánu. 
 Územní plán vymezil plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a opatření s možností 
vyvlastnění, 

 Vymezené plochy a koridory pouze s možností vyvlastnění jsou rozčleněny podle toho, jaká veřejně 
prospěšná stavba nebo opatření by v nich měla být realizována: 

• Koridor pro VPS technické infrastruktury - VT. Tímto způsobem je vyznačen koridor pro budoucí 
vedení tras inženýrských sítí. Institut vyvlastnění (zřízení věcného břemene) se uplatní na pozemcích, 
které nejsou ve vlastnictví Obce Opatovice nad Labem. 

• koridory pro VPS dopravní infrastruktury – VD. Takto je vymezen koridor pro realizaci dopravních 
staveb včetně souvisejících staveb a opatření.  

• koridory pro VPS dopravní a technické infrastruktury – VDT. Takto je vymezen koridor pro realizaci 
tras technické infrastruktury (převážně podzemní vedení tras inženýrských sítí) a pro realizaci 
dopravních staveb (převážně místních účelových komunikací). 

 Veřejně prospěšná opatření  
o plochy vymezených prvků ÚSES resp. jejich částí vymezených k založení (plochy změn 

v krajině) – VU.  

Plochy pro veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo územní plán nevymezuje. 

 Pro VPS technické infrastruktury jsou vymezeny koridory, které vyznačují trasu, do které budou 
umístěny (mohou být umístěny) jednotlivé linie vedení systémů technické infrastruktury dle podrobnější 
dokumentace (měřítko, v kterém je územní plán zpracován, neumožňuje přesné vymezení tras TI). Územní 
plán nerozlišuje pro jaké konkrétní vedení je koridor vyznačen (vodovod, kanalizace, plynovod). Práva k 
pozemkům, do kterých koridory pro VPS zasahují, lze vyvlastnit resp. zřídit věcné břemeno. 
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i.5.   Plochy územních rezerv 

 
Z důvodu naznačení možností vhodných směrů rozvoje vyznačuje územní plán plochy územních rezerv: 

• R1 – plocha územní rezervy na severozápadním okraji sídla Pohřebačka je vymezena pro možnost 
rozvoje rodinného bydlení. Tento záměr je dlouhodobě sledován. Tento záměr byl prověřován 
podrobnější dokumentací (Zastavovací studie s regulačními prvky, lokalita Pohřebačka – sever, 
r. 2008) . Plocha územní rezervy vyznačené v ÚP je v této studii řešena jako III. etapa. Rozsah 
plochy je omezen přírodními a technickými limity – vodotečí a stávající účelovou komunikací. 
Plocha územní rezervy 3,5 ha. 

• R2 – plocha územní rezerva na západním okraji sídla Pohřebačka je vymezena pro funkci rodinného 
bydlení. Plocha doplňuje okraj sídla, navazuje na vymezenou zastavitelnou plochu a je možno 
bez problémů řešit možnost jejího napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Plocha 
územní rezervy 1,4 ha. 

• R3 – plocha územní rezervy na východním okraji jižní části zastavěného území sídla Opatovice nad 
Labem. Vymezení plochy reaguje na řešení podrobnější dokumentace, která prověřila možnosti 
využití tohoto území. Územní plán vymezil jako zastavitelnou plochu ale jen část ploch 
uvažovaných pro rozvoj bydlení a to v rozsahu východní hranice zastavěných stavebních 
pozemků ležících severněji. Zbytek pak je vymezen jako územní rezerva. Pro řešené území je 
vymezeno územním plánem dostatek ploch pro bydlení. Navíc podmínkou pro možnost 
zastavěné této části území je přemístění regulační stanice plynu a tím uvolnění území pro 
výstavbu z důvodu eliminace rozsahu ochranného a bezpečnostního pásma stávajícího 
plynovodu. Plocha územní rezervy 2,2 ha. 

• R4 -  vymezuje v souladu se ZÚR PK rozsah koridoru, který bude územně chráněn pro případ korekce 
trasy zdvojkolejnění trati č. 031 

• R5 -  koridor pro možnost nového silničního propojení původní stopy silnice I/37 (v současnosti 
místní komunikace) v trase pod inundačním mostem (pod přeložkou trasy I/37) do prostoru 
navazujícího na obchodní zařízení SIKO se zapojením do stávajícího sjezdu z MÚK Opatovice nad 
Labem 

• R7 – plochy navazující na R5 pro možnost realizace komerčního občanského vybavení v návaznosti na 
nadřazený silniční systém (zařízení s nároky na dopravní obsluhu, velkoplošná zařízení, která 
není vhodné umisťovat do zastavěného území nebo v přímé návaznosti na založenou 
urbanistickou strukturu sídel. 

Možnost využití ploch územních rezerv R5 a R7 a jejich vzájemných vztahů bude prověřována současně tak, 
aby byly jednotlivé zájmy koordinovány (především způsoby dopravního napojení, zajištění dopravní obsluhy 
uvnitř lokality, provázanost na účelové komunikace, komunikace pro pěší apod.) 
 
 

i.6.   Podmínky pro udržitelný rozvoj území 

 
 Zpracování vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo Zadáním 
požadováno. 
 Územní plán svými návrhy vytváří podmínky pro další rozvoj obce. 
 Územní plán stabilizuje stávající plochy v sídle a vytváří podmínky pro jejich rozvoj v oblasti bydlení, 
občanského vybavení, v oblasti veřejných prostranství a zeleně, rekreace a výroby. 
 Pro potřeby rozvíjejících se lokalit je navrženo doplnění a zkvalitnění technické infrastruktury a 
dopravních tras. 
 Rozvojové plochy pro bydlení byly prověřovány s ohledem na jejich vymezení v platné územně 
plánovací dokumentaci. Jako nejvhodnější formu bydlení především v okrajových částech sídel navrhuje 
územní plán bydlení v rodinných domech, ve vazbě na centrální území sídla Opatovice nad Labem, případně 
ve větších zastavitelných plochách, které jsou dále prověřovány např. podrobnější dokumentací, která 
stanovuje podrobné podmínky prostorového uspořádání a vnitřní uspořádání lokalit, se mohou uplatnit i 
stavby bytových domů charakteru např. viladomu. Funkce bydlení je významně zastoupena i v plochách 
smíšených obytných. 
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  Rovněž i rozvojové plochy pro další funkční složky jsou vymezeny uvnitř nebo v přímé vazbě na 
zastavěné území. Významným způsobem je posilována složka občanského vybavení.  
 Navržené řešení územního plánu stabilizuje a rozvíjí sociální pilíř udržitelného rozvoje. 
 Stávající plochy výroby jsou stabilizovány. Zařazením do jednotlivých typů s rozdílným způsobem 
využití a stanovenými podmínkami jejich využití jsou plochy rozděleny do několika kategorií a to především 
podle způsobu jejich využití a jejich možného vlivu na životní prostředí. 
 Vytvářeny jsou podmínky pro rozšíření nabídky pracovních příležitostí. Navržené řešení územního 
plánu stabilizuje a rozvíjí ekonomický pilíř udržitelného rozvoje. 
 Atraktivita řešeného území je významně ovlivněna realizací dopravních staveb nadřazené silniční sítě, 
která zajistí velice komfortní dopravní spojení s širším územím. 
 Řešení územního plánu vytváří podmínky pro posílení enviromentálního pilíře udržitelného rozvoje. 
Územní plán respektuje stávající přírodní hodnoty území. Vymezuje plochy pro skladebné části územního 
systému ekologické stability (nadregionální, regionální i lokální úrovně). Stanovenými podmínkami využití 
ploch, stanovenou urbanistickou koncepcí i koncepcí uspořádání krajiny vytváří podmínky pro posílení 
krajinného rázu. Při řešení krajiny byly respektovány zásady a řešení zpracovaných komplexních pozemkových 
úprav 
 
 
i.6.   Úpravy návrhu územního plánu 
 
Po společném jednání byl návrh územního plánu upraven ve smyslu vyhodnocení společného jednání ÚP 
Opatovice nad Labem. Toto je včetně popisu splnění vyhodnocení uvedeno v kapitole f) tohoto odůvodnění. 
Přílohou č. 1 textové části odůvodnění upraveného návrhu po společném jednání byl text "Text výrokové 
části" s vyznačením změn po společném jednání" z něhož byly patrné provedené změny proti návrhu 
předloženému ke společnému jednání. 
Po veřejném projednání byl návrh územního plánu znovu upraven a to ve smyslu vyhodnocení veřejného 
projednání ÚP Opatovice nad Labem, resp. podle podkladů pro úpravu návrhu územního plánu Opatovice nad 
Labem po veřejném projednání", které byly pořizovatelem předány projektantovi v červnu 2016. Přílohou 
odůvodnění upraveného návrhu ÚP po veřejném projednání byl text "Text výrokové části s vyznačením změn 
po veřejném projednání", kde jsou zvýrazněné změny. Z tohoto je patrný rozsah projednání na opakovaném 
veřejném projednání. Související úpravy byly provedeny i v grafické části územního plánu. Součástí úprav bylo 
zapracování aktuálního mapového podkladu, aktualizace zastavěného území a s tím související úpravy 
přilehlých ploch. 
Byly aktualizovány limity využití území, kdy bylo nově zapracováno záplavové území Q100 a aktivní zóna 
záplavového území (poskytnuto Povodím Labe a.s. a Magistrátem města Pardubice - ÚAP), dále pak bylo v 
koordinačním výkrese zobrazeno ochranné pásmo ČOV v Pohřebačce (MmP). 
Dále byl zapracován územní souhlas č.j. MmP 22166/2016 - záměr vymezen jako plocha změny Z2d, který je 
součástí zastavitelné plochy Z2. 
Z plochy D1 (část Z6), v které je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci, byla 
vypuštěna část na pozemcích 273/10, 264/21 a 264/23 (k.ú. Pohřebačka), protože přes tuto část lokality 
nebude řešen příjezd do navazující části lokality. Zástavba v této části plochy bude dopravně obsluhována z 
přilehlé silnice na západní straně a tedy tuto část lokality je možné řešit samostatně, jelikož její řešení nebude 
ovlivňovat zbývající část rozvojové plochy.  
 
Úpravy vyplývající z vyhodnocení námitek po veřejném projednání: 
- námitka č. 1 - pozemek p.č. 209/5 v k.ú. Opatovice nad Labem byl v souladu se stavem v území zahrnut 

do stabilizované plochy SM 
- námitka č. 3 - ochranné pásmo ČOV (100m) bylo do odůvodnění ÚP zapracováno jako limit využití území, 

doplněn čl. 18 výrokové části, doplněn text odůvodnění 
- námitka č. 4 - R5 je vymezena mimo zmíněné pozemky v k.ú. Opatovice nad Labem 
- námitky č. 5, 7, 8 - podmínka zrušena, zapracováno doporučení do odůvodnění 
- námitka č. 10 - část VT5 je z řešení vypuštěna 
- námitka č. 16 - mezi zásady urbanistické koncepce zapracována zásada zohledňující ochranu před hlukem 

z liniových zdrojů hluku 
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- námitka č. 17 - vymezena zastavitelná plocha Z40 (OM) vč. podmínky ochrany před hlukem 
- námitka č. 19 - plocha P13 vypuštěna z řešení 
- námitka č. 20 - změněno dělení zastavitelné plochy Z17, nově byly vymezeny plochy změn pro BI a pro ZS, 

zapracována podmínka - ochrana před hlukem 
 
Úpravy vyplývající z vyhodnocení připomínek po veřejném projednání : 
- připomínka č. 1 - R5 je vymezena v nové trase, variantní trasa cyklostezky byla zapracována do textové i 

grafické části, včetně požadovaných podmínek - jako záměr /CS2 - var/ 
- připomínky č. 2, 3 - čl. 20 doplněn o zásadu: "nebude umísťováno zařízení pro energetické zpracování 

odpadu - spalovna, upraveny podmínky využití ploch VT 
- připomínka č. 4 - přestavbové plochy P10, P11 a P13 byly vypuštěny z řešení 
- připomínka č. 5 - změněno stanovené funkční využití plochy P15 na TO, plocha těžby změněna na plochy 

vodní a vodohospodářské a smíšené nezastavěného území (zahájená rekultivace), změněno využití plochy 
Z26 na DS3 (zázemí pro využití navazující vodní plochy), úprava podmínek využití ploch DS3. 

 
Úpravy grafické části územního plánu po opakovaném veřejném projednání: 

1. prověřena a aktualizována byla hranice zastavěného území, 
2. v souvislosti s úpravou vymezení hranice zastavěného území bylo upraveno vymezení zastavitelných 

ploch Z14 a Z15 a přilehlých ploch stabilizovaných, 
3. upraveno bylo vyznačení tras sítí technické infrastruktury v návaznosti na lokalitu ČOV v souladu 

s poskytnutými podklady (VaK Pardubice) 
4. s ohledem na vydané správní rozhodnutí (územní souhlas, č.j.: MmP 49990/2016) bylo upraveno 

vymezení plochy změny Z2d. 

Úpravy textových částí po opakovaném veřejném projednání byly vyznačeny v textu odlišnou barvou písma od 
původního textu. 
 

Pozn.: Vyhodnocení připomínek a námitek je provedeno v příslušných kapitolách, kde jsou podrobně popsány 
pokyny k úpravě.  
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 

 
 
 
 
 
j) Zpráva o vyhodnocení vliv ů na udržitelný rozvoj území osahující základní info rmace o 

výsledcích tohoto vyhodnocení v četně výsledk ů vyhodnocení vliv ů na životní prost ředí 
 
 Zadání územního plánu předložil pořizovatel k posouzení Krajskému úřadu Pardubického kraje, odbor 
životního prostředí a zemědělství, který po posouzení jeho obsahu a na základě kriterií uvedených v příloze č. 
8 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, neuplatnil 
požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí (stanovisko  č.j. KrÚ 27159/2012/OŽPZ/Pe ze 
dne 21. 5. 2012). Dle stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství zn. 27087/2012/OŽPZ/Pe ze dne 9. 5. 2012 nemůže mít stanovená koncepce významný vliv na 
vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality. 
 Proto nebylo zpracováno ani vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 

 
V rámci procesu pořizování návrhu územního plánu došlo v etapě po veřejném projednání k postupu dle § 53 
odst. 2 stavebního zákona, kdy na základě výsledků veřejného projednání došlo k podstatné úpravě návrhu 
územního plánu.  
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Pořizovatel obdržel na základě žádosti dle § 53 odst. 2 stavebního zákona stanovisko příslušného orgánu dle 
ustanovení § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny – Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody zn. 27189/2016/OŽPZ/Pe ze dne 6. 5. 2016 ve znění, že 
předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality. 

Příslušný úřad - Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení 
integrované prevence pod čj. KrÚ 35833/2016/OŽPZ/ST ze dne 11. 5. 2016 posoudil podle § 10i zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí podstatnou úpravu návrhu územního plánu a dospěl k závěru, že je 
nutno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Požadavek byl odůvodněn, že vymezením nové plochy 
TO a změnou plochy těžby NT na plochu W - vodní plochy a toky a plochu změny v krajině NSpr - plochy 
smíšené krajinné, přírodní a rekreační (na základě připomínky č. 5), bude naplněn rámec záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Na základě této skutečnosti pořizovatel doplnil důvody potřeby vymezení těchto ploch, jejich náplň, předložil 
stanovené podmínky využití ploch, které budou doplněny o podmínku, že v plochách nebudou umisťovány 
záměry uvedené v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Na žádost o přehodnocení 
stanoviska podle ust. § 10i odst. 3) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí Krajský 
úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence pod čj. KrÚ 
42128/2016/OŽPZ/ST ze dne 2. 6. 2016 dospěl k názoru, že k upravenému návrhu ÚP není požadováno 
zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí s tím, že pokud funkční využití plochy TO naplní rámec 
záměru uvedeného v příloze č. 1 k zákonu, bude nutné provést změnu územního plánu. 

Vzhledem k výše uvedenému nebylo v rámci úpravy návrhu územního plánu pro opakované veřejné 
projednání vyhodnocení vlivů na životní prostředí zpracováno a na základě toho ani vyhodnocení vlivů 
územního plánu na udržitelný rozvoj území. 

Na základě výsledků opakovaného veřejného projednání došlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu. 
Podstatná úprava spočívá v tom, že byl pouze upraven text výroku doslovně dle usnesení Zastupitelstva obce 
Opatovice nad Labem, byly doplněny technické podmínky Zastavitelné plochy Z40, upravil se text odůvodnění 
Námitky č. 1, doplnila se koncepce Technické infrastruktury a upravil se text podmínek využití plochy VT - 
výroba a skladování - těžký průmysl a energetika v části „Přípustné využití doplňkové". 

Na základě těchto skutečností nebylo nutné provádět krok dle § 53 odst. 2 stavebního zákona, kdy na základě 
výsledků veřejného projednání došlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu. Pořizovatel posoudil, že 
žádná z výše uvedených podstatných úprav nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na 
evropsky významné lokality a úpravy nevymezují plochy, jejichž funkční využití by napňoval rámec záměrů 
uvedených v přípole č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
Na základě těchto skutečností v rámci úpravy návrhu územního plánu pro druhé opakované veřejné 
projednání nebylo nutno zpracovat posouzení vlivů na životní prostředí a následně vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území. 

Na základě výsledků druhého opakovaného veřejného projednání nedošlo k podstatné úpravě návrhu 
územního plánu a z těchto důvodů nebylo potřeba žádat dle § 53 odst. 2 stavebního zákona o stanovisko 
podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny a podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Zpracování posouzení vlivů na životní prostředí a následně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území na 
základě výsledků druhého opakovaného veřejného projednání nebylo nutno zpracovat.  
 
Zpracoval: pořizovatel 
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k) Stanovisko krajského ú řadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona (SZ) 
 
 Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno, nebylo zadáním ÚP 
požadováno.  
 
V procesu pořizování návrhu územního plánu po veřejném projednání a po opakovaném veřejném projednání 
nastala situace dle § 53 odst. 2 stavebního zákona, tj. došlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu. 
Pořizovatel prověřil úpravu návrhu dle ustanovení § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny a dle § 10i zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí (celý postup dle kapitoly a); výsledkem bylo, že není nutno zpracovat 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí a také vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 
Na základě výsledků druhého opakovaného veřejného projednání, kdy nedošlo k podstatné úpravě návrhu 
územního plánu, nebylo nutno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí a také vyhodnocení vlivů 
územního plánu na udržitelný rozvoj území. 
Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo uplatněno. 

 
 
 
 
 
l) Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5  stave bního zákona zohledn ěno, 

s uvedením závažných d ůvodů, pokud n ěkteré požadavky nebo podmínky zohledn ěny 
nebyly 

 
 Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno, nebylo zadáním ÚP 
požadováno. 
 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a také Vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebylo 
požadováno ani na základě podstatné úpravy návrhu územního plánu po veřejném projednání a po 
opakovaném veřejném projednání; po druhém opakovaném veřejném projednání došlo k nepodstatné úpravě 
a z těchto důvodů nebylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona uplatněno. 
 
 
 
 
m) Vyhodnocení ú čelného využití zastav ěného území a vyhodnocení pot řeby vymezení 

zastavitelných ploch 
 
Vyhodnocení potřeb nových zastavitelných ploch pro bydlení – vychází z metodického pokynu (Ministerstvo 
pro místní rozvoj, ˇUstav územního rozvoje, srpen 2008). 
 
Zastavitelné plochy resp.  plochy změn pro bydlení rodinné vymezené územním plánem: 
Z1a+Z1b+Z1c     3,7 ha  
Z2a+Z2b     0,42 ha 
Z6       6,75 ha 
Z8      1,39 ha 
Z9       0,69 ha 
Z13      0,42 ha 
Z14a1+Z14a2     5,33 ha 
Z15a+Z15c     1,16 ha 
Z18a+Z18b     3,38 ha 
Z24      0,64 ha 
Z25       0,22 ha 

zastavitelné plochy celkem            24,10 ha 
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plochy přestavby pro bydlení vymezené územním plánem 
P1  bydlení hromadné  1,14 ha 
Odborný odhad možností výstavby pro funkci bydlení v zastavěném území (proluky, plochy přestavby)  

a) 30 RD 
b) 20 bytů 

 
Vývoj počtu obyvatel v letech 1995 – 2012: 

Rok  Stav 1.1.  Narození  Zemřelí  Přistěhovalí  Vystěhovalí 
Přírůstek 
přirozený 

Přírůstek 
migrační 

Přírůstek 
celkový 

1995  1 959  18  14  12  30 4 -18 -14 

1996  1 945  7  16  40  27 -9 13 4 

1997  1 949  17  18  57  46 -1 11 10 

1998  1 959  16  13  53  35 3 18 21 

1999  1 979  9  17  35  27 -8 8 - 

2000  1 979  22  25  162  28 -3 134 131 

2001  2 163  14  22  50  35 -8 15 7 

2002  2 170  12  25  58  25 -13 33 20 

2003  2 190  19  15  52  28 4 24 28 

2004  2 218  28  24  44  48 4 -4 - 

2005  2 218  32  23  48  57 9 -9 - 

2006  2 218  27  17  98  49 10 49 59 

2007  2 277  30  20  242  77 10 165 175 

2008  2 452  30  17  197  113 13 84 97 

2009  2 549  41  20  93  67 21 26 47 

2010  2 596  28  18  120  94 10 26 36 

2011  2 482  28  17  56  84 11 -28 -17 

2012  2 465  32  16  88  79 16 9 25 
 

celkový přírůstek za posledních (v tabulce vyhodnocených) let                        +484 obyvatel 

 
 
Dokončené byty 
rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet dokončených 
bytů 

17 5 7 23 41 14 50 10 51 3 

 

Z výše uvedených tabulek vyplývá, že za posledních 10 let se zvýšil počet obyvatel o 484.  Největší přírůstek 
obyvatel byl zaznamenám v roce 2007 a 2008 (kdy se největší počet obyvatel přistěhoval) a v roce 2010 (120 
přistěhovalých). 
 
Za posledních 10 let bylo dokončeno 221 bytů. 
 
Pro výpočet potřeby nových bytů je uvažováno s průměrným nárůstem za posledních 10 let tj. cca 500 
obyvatel. 
Budeme-li počítat na jednu domácnost 2,3 obyvatele, pak docházíme k číslu 217 bytů. 
 

Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení na dalších 10 let: 
Požadavky vyplývající z demografického vývoje     217 b.j. 
Požadavky vyplývající z nechtěného soužití                    30 b.j. 
Požadavky vyplývající z polohy obce v rozvojové oblasti 
 (z blízké polohy I/37 a  D35)        80 b.j 
Celkem                       327 b.j. 
Z toho 50 bytů může být realizováno v zastavěném území …      327-50=277 b.j. 

 
Vzhledem k charakteru sídel a předpokládanému zájmu žadatelů se odhaduje poměr b.j. takto: 
85% bytů v rodinných domech    235 b.j. 
15% bytů v bytových domech      42 b.j. 



ÚZEMNÍ PLÁN OPATOVICE NAD LABEM                                   etapa: ÚP PRO VYDÁNÍ                                                 příloha: I.A  -  TEXTOVÁ ČÁST 
ODŮVODNĚNÍ  

275 
příloha:  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP                                                                                                                                                 

Na 1 b.j. v rodinném domě  cca   900 m2 

na 1 b.j. v bytovém domě  cca   250 m2 
Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení: 

Pro bydlení v rodinných domech cca                235  x  900 = 211500 m2 

Pro bydlení v bytových domech cca      42 x  250 =   10500 m2 

celkem                 222000 m2 

+ rezerva 20% = celková potřeba ploch                              26,66 ha 

Potřeba ploch pro bydlení cca  26,66  ha 

Územním plánem jsou vymezeny zastavitelné plochy v rozsahu 24, 10 ha a plochy přestavby v rozsahu 1,14 
ha.    

 Územní plán vytváří pro rozvoj bydlení odpovídající podmínky. Při vymezování zastavitelných ploch 
pro bydlení byly významným způsobem zohledněny záměry platné ÚPD (náhrady za změnu využití území). Při 
stanovení potřeby je nutno uvažovat s dlouhodobým trendem poklesu zalidněnosti bytů, stálým zmenšováním 
velikosti cenzovních domácností a podílem transformace trvalého na druhé bydlení.  

 Je nutno si přiznat, že určité procento zastavitelných ploch nebývá dostupné z hlediska 
majetkoprávních vztahů. Míru ovlivnění tímto faktorem lze těžko předpokládat.  

 Zájem o pozemky pro bydlení může být do budoucna významně ovlivněn dobudováním nadřazené 
silniční sítě a může nastat situace, že vymezené zastavitelné plochy nebudou dostačující. Proto jsou vymezeny 
plochy územních rezerv, které do určité míry ukazují směr budoucího rozvoje.    

 Požadavky na vymezení zastavitelných ploch pro další funkce v řešeném území nebyly zadáním 
specifikovány. 
 Potřeby ploch pro veřejnou infrastrukturu – občanské vybavení, jsou vyhodnoceny v kapitole i.3 
„Koncepce jednotlivých urbanistických funkcí, občanské vybavení“. Složky občanského vybavení je v řešeném 
území zastoupena dostatečně. Další potřeby, které budou vyvolány nárůstem počtu obyvatel v nových 
zastavitelných plochách, budou pokryty jednak ve stávajících zařízením, které mají plošnou kapacitu pro 
intenzifikaci, jednak je územním plánem vytvořena možnost pro naplnění dlouhodobého záměru obce na 
posílení funkce centra sídla Opatovice nad Labem v prostoru bývalých kasáren, kam bude občanské vybavení 
směřováno především. Další možnosti na posílení složky občanského vybavení komerčního charakteru jsou 
plochy v návaznosti na nadřazený komunikační systém a stávající obchodní zařízení (SIKO). Návrh územního 
plánu zde vymezoval zastavitelné plochy pro tento typ občanského vybavení (v rámci ploch Z26 a Z27). 
Protože ale v průběhu jednání po odevzdání návrhu ÚP vyvstala potřeba v tomto území vymezit koridor pro 
vedení nové komunikace, která propojí původní stopu silnice I/37 s nadřazenou silniční sítí, byly tyto plochy 
v upraveném návrhu vyznačeny jako plochy územních rezerv, aby všechny záměry v tomto území mohly být 
vzájemně koordinovány.  

 Plochy výroby v řešeném území tvoří významný podíl urbanizovaných ploch, resp. ploch zastavěného 
území. Nejvýznamnější je průmyslový areál v návaznosti na Elektrárnu Opatovice. Ten je významný nejen 
z hlediska lokálního, ale i nadmístního – dodávky tepla pro obě krajská města Pardubice i Hradec Králové. 
V návaznosti na areál vlastního energetického zařízení je provozována řada dalších výrobních aktivit, 
výrobních služeb, ale i zařízení skladovací s nabídkou komerčních (obchodních) služeb. 

 Další výrobní plocha je provozována v jihozápadní části řešeného území a územní plán vytváří možnost 
pro jejich další rozvoj. 

 I v sídlech řešeného území je provozována řada drobnějších areálů, které doplňují nabídku pracovních 
příležitostí. 

 Dokončením, z hlediska republikového významu, strategické dopravní stavby – dálnice D35, postavení 
řešeného území v systému osídlení ještě stoupne a lze očekávat, že se stane žádanou atraktivní adresou. 
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
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n) Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení na zem ědělský p ůdní fond 
a na pozemky ur čené k pln ění funkce lesa 

 
Správní území obce Opatovice nad Labem (údaje dle veřejné databáze ČSÚ): 
Celková výměra pozemků:                                1201 ha 

 Orná půda          606 ha 
 Zahrady               41 ha 
 Ovocné sady           1 ha 
 Trvalé travní porosty          154 ha 

 Zemědělská půda (celkem)        803 ha 

 Lesní půda              24 ha 
 Vodní plochy                        86 ha 
 Zastavěné plochy             43 ha 
 Ostatní plochy                  245 ha 
 
 
Zemědělský půdní fond: 

  
V řešeném území se vyskytují půdy s kvalitou těchto půdních jednotek: 

 

HPJ 13 Hnědozemě modální, hnědozemě   luvické, luvizemě modální, fluvizemě modální i tratifikované, na 
eolických substrátech, popřípadě i svahovinách (polygenetických hlínách) s mocností maximálně 
50 cm uložených na velmi propustném substrátu,    bezskeletovité až středně skeletovité, závislé na 
dešťových srážkách ve vegetačním období 

HPJ 21  Půdy  arenického  subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na lehkých, 
nevododržných, silně výsušných substrátech 

HPJ 22    Půdy jako předcházející  HPJ 21 na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína s 
vodním režimem poněkud příznivějším než předcházející 

HPJ 23  Regozemě  arenické a kambizemě  arenické, v obou případech i slabě oglejené na zahliněných 
píscích aštěrkopíscích nebo terasách, ležících na nepropustném podloží jílů, slínů, flyše i tercierních 
jílů, vodní režim je značně kolísavý, a to vždy v závislosti na hloubce nepropustné vrstvy a mocnosti 
překryvu 

HPJ 42 Hnědozemě oglejené na sprašových hlínách (prachovicích), spraších, středně těžké, bez skeletu, se 
sklonem k dočasnému převlhčení 

HPJ 44  Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, na sprašových hlínách (prachovicích), středně těžké, 
těžší ve spodině, bez skeletu nebo s příměsí, se sklonem k dočasnému zamokření 

HPJ 51  Kambizemě oglejené a pseudoglej modální na zahliněných štěrkopíscích, terasách a morénách, 
zrnitostně lehké nebo středně těžké lehčí, bez skeletu až středně skeletovité, s nepravidelným 
vodním režimem závislým na srážkách 

HPJ 52 Pseudogleje modální, kambizemě oglejené na lehčích sedimentech limnického  tercieru  
(sladkovodní svrchnokřídové a tercierní uloženiny), často s příměsí eolického materiálu, zpravidla 
jen slabě skeletovité, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, se sklonem k dočasnému převlhčení 

HPJ 55 Fluvizemě psefitické, arenické stratifikované, černice arenické i pararendziny arenické  na lehkých 
nivních uloženinách, často s podložím teras, zpravidla písčité, výsušné 

HPJ 56  Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální na nivních 
uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla bez skeletu, 
vláhově příznivé 
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HPJ 58 Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo středně 
těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění příznivé 

HPJ 59 Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, těžké i velmi těžké, bez skeletu, vláhové poměry 
nepříznivé, vyžadují regulaci vodního režimu 

HPJ 64 Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních uloženinách, 
jílovitých a slínitých materiálech, zkulturněné, s upraveným vodním režimem, středně těžké až 
velmi těžké, bez skeletu nebo slabě skeletovité 

HPJ 65 Gleje   akvické, histické, modální zrašelinělé, organozemě glejové na nivních uloženinách, 
svahovinách, horninách limnického  tercieru i flyše, lehké až velmi těžké s vyšším obsahem 
organických látek, vlhčí než HPJ 64 

HPJ 67 Gleje modální na různých substrátech  často  vrstevnatě uložených,  v  polohách  širokých  depresí  
a  rovinných celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny toku, 
zaplavované, těžko odvodnitelné 

HPJ 72 Gleje fluvické zrašelinělé a gleje fluvické histické na nivních uloženinách, středně těžké až velmi 
těžké, trvale pod vlivem hladiny vody v toku 

 
 Zastavitelné plochy jsou vymezeny na okrajích zastavěného území tak, aby navržená zástavba 
vyhovovala z hlediska urbanistického, ekonomického a z hlediska technických podmínek. Doplněny jsou i 
zastavitelné plochy ve stavebních mezerách uvnitř zastavěného území. 
 Navrženy jsou rozvojové plochy pro bydlení, plochy smíšené obytné, plochy pro občanské vybavení, 
pro rekreaci, pro dopravní infrastrukturu a veřejná prostranství i zeleň sídelní i krajinnou. Plochy byly 
prověřeny i z hlediska přírodních a krajinářských hodnot – proto veškeré rozvojové záměry pro funkce 
urbanizovaného území navazují na zastavěné území nebo dotvářejí urbanizované území, plochu sídel 
zkompaktňují a nevytvářejí zbytkové plochy, které by byly nevhodné pro zemědělské obhospodařování.  
Rozvojové plochy výroby jsou vymezeny v návaznosti na stávající výrobní aktivity (areály) především v jižní 
části řešeného území (mimo vlastní sídla Pohřebačka a Opatovice nad Labem). 
 

Charakteristiky a lokalizace jednotlivých rozvojových ploch je uvedena v kapitole i. Komplexní 
zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty – textové části odůvodnění územního plánu. 

  
Vymezení většiny zastavitelných ploch vychází z řešení platné ÚPD. Jejich vymezení bylo prověřováno 

a upřesňováno. Obecně je možno tyto plochy charakterizovat: leží uvnitř zastavěného území nebo na 
zastavěné území sídel bezprostředně navazují. Plochy nenarušují organizaci zemědělského půdního fondu, 
nenarušují hydrologické poměry v území ani síť zemědělských účelových komunikací.   
 
 Zemědělská půda v I. a II. třídě ochrany se nachází převážně ve východní polovině řešeného území, 
v území podél toku řeky Labe, v území, které je do značné míry dotčeno rozsahem záplavového území. Dále se 
chráněné půdy nacházejí na severozápadním okraji zastavěného území sídla Opatovice nad Labem a na 
východním okraji východní části sídla Pohřebačka. A dále v severozápadní části řešeného území, severně od 
sídla Pohřebačka. 
 
 Rozložení chráněných půd v řešeném území, kdy půdy I. třídy ochrany nejen že dosahují okrajů 
zastavěného území, ale části zastavěného území na nich leží, má za následek, že některé vymezené 
zastavitelné plochy přes veškerou snahu o hledání kompromisu, se dostávají do kontaktu s tímto limitem. 
Jak je uvedeno výše, byla zohledněna i hlediska urbanistická, ekonomická a zohledněna byla i hlediska 
technická – zajištění dopravní a technické infrastruktury.  
 
 Kromě záborů ZPF pro zastavitelné plochy jsou v tabulkové části vyhodnoceny zábory zemědělského 
půdního fondu také pro plochy změn v krajině včetně ploch vymezených pro systém ÚSES. Vyhodnocení je 
provedeno v souladu s metodickým doporučením Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany 
horninového a půdního prostředí MŽP s tím, že nad rámec tohoto doporučení jsou vyhodnoceny veškeré 
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zábory. V tabulkové části je vyhodnocení provedeno s ohledem na druh pozemku, kvality půdy – třídy ochrany 
a investic do půdy. 
 
Tabulky Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 

 
Katastrální území Opatovice nad Labem  

ozn.  
záboru 

způsob využití plochy 
celkový 
zábor 

ZPF (ha) 

zábor ZPF podle 
druhu pozemku (ha) 
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I. II. III. IV. V. 

Z13a BI - bydlení v RD - příměstské 0,28 0,19     0,09           0,28   ne 32110 

Z14a1,2 BI - bydlení v RD - příměstské 
 

5,34 
 

5,34 

          0,62         

částečně 

35600 

                
 

4,72 
  

32310  
35111  
32110 

Z15a BI - bydlení v RD - příměstské 0,39 0,39                 0,39   ne 32110 

Z15c BI - bydlení v RD - příměstské 0,77 0,77                 0,77   ne 32110 

Z17c BI - bydlení v RD - příměstské 0,09       0,09           0,09   ne 32310 

Z18a BI - bydlení v RD - příměstské 2,02 1,94         0,08       2,02   ne 32210  
32110 

Z18b BI - bydlení v RD - příměstské 1,35 1,35                 1,35   částečně 32310  
32110 

Z24 BI - bydlení v RD - příměstské 0,64 0,64                 0,64   ne 32210 

Z25 BI - bydlení v RD - příměstské 0,22 0,22           0,22         ne 35600 

plochy bydlení celkem 11,10 11,84     0,18   0,08 0,84     10,26       

Z17a RZ - zahrádková osada 0,45 0,45                 0,45   ne 32310 

plochy rekreace celkem 0,45 0,45                 0,45       

Z10 OM - komerč. zař. malá 0,10 0,05     0,05           0,10   ne 32110 

Z12 OS - tělových. a sport. zařízení 0,527 0,52 
          0,17         

ano 
35600 

              0,35   32310 

Z16 OV - veřejná infrastruktura 0,15       0,15           0,15   ne 35500 

Z19 OM - komerč. zař. malá 0,46 0,35     0,10   0,01 0,46         ne 35600 

Z23 OM - komerč. zař. malá 0,18           0,18 0,18         ne 35600 

Z40 OM - komerč. zař. malá 0,84 0,84                 0,84   ne 32210 

plochy občanského vybavení celkem 
  

2,25 1,76     0,30   0,19 0,81     1,09     
  

Z17b DS2 - dopr. infr. silniční 0,03 0,03                 0,03   ne 32310 

Z26b DS2 - dopr. infr. silniční 0,01 0,01             0,01       ne 35800 

Z26c DS3 - dopr.infr. silniční - dopr. v kl. 
0,67 

0,67 
          0,12           35600 

              0,55         35800 

Z34a DS2 - dopr. infr. silniční 0,29 0,29                 0,29   ne 32110 

Z34b DS2 - dopr. infr. silniční 0,49 0,49                 0,49   ne 32110  
32210 

Z34c DS2 - dopr. infr. silniční 0,72 0,72                 0,72   částečně 32110 

plochy dopravní infrastruktury celkem 2,21 2,21           0,12 0,56   1,53       
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Z22 TI - technická infrastruktura 0,19 0,17         0,02     0,19     ne 31300 

Z37 TI - technická infrastruktura 0,05           0,05       0,05   ne 35500 

plochy technické infrastruktury celkem 0,24 0,17         0,07     0,19 0,05       

Z28 VL - výroba lehká 5,43 5,43                 5,43   ne 32110 

Z29 VL - výroba lehká 0,78 0,78                 0,78   ne 32110 

Z30 VL - výroba lehká 0,00                           

Z31 VL - výroba lehká 0,00                           

Z32 VT - těžký průmysl 10,48 3,52           3,52         částečně 35600 

      0,83             0,83       částečně 35800 

  
    6,13                 6,13   částečně 35500   

32110 

Z33  VT - těžký průmysl 11,84 5,08         0,66 5,74         ne 35600 

      0,51         0,28   0,79       ne 35800 

      0,46               0,46     ne 31300 

      4,85                 4,85   ne 35500 

plochy výroby a skladování celkem 28,53 27,59         0,94 9,26 1,62 0,46 17,19       

Z13b PV1 - veřejná prostranství 0,04 0,04                 0,04   ne 32110 

Z14c ZV - veřejná zeleň 0,22 0,22           0,22         ano 35600 

Z14b ZV - veřejná zeleň 0,33 0,33           0,33         částečně 35600 

Z14d PV1 - veřejná prostranství 0,17 0,17 
          0,17         

částečně 
35600 

                0,02   32110 

Z15d PV1 - veřejná prostranství 0,69 0,69                 0,69   ne 32110 

Z18c PV1 - veřejná prostranství 0,06 0,06                 0,06   částečně 32110  
32310 

plochy veřejných prostranství celkem 1,51 1,517           0,72     0,79       

Z11 ZP - zeleň - přír. charakteru 0,81 0,81 
          0,81         

částečně 
35600 

                1,05   32310 

K2 ZO - zeleň - ochr. a izolační 0,41 0,41                 0,41   ne 32310 

K3 ZO - zeleň - ochr. a izolační 0,11 0,11                 0,11   ne 32310 

K6 ZO - zeleň - ochr. a izolační 0,08 0,08                 0,08   ne 32210 

Z17d ZS - zeleň soukromá a vyhrazená 0,00                          

Z20 ZS - zeleň soukromá a vyhrazená 0,15 0,15                 0,15   ne 35500 

plochy sídlení zeleně celkem 1,56 1,56           0,81     1,44       

K4 NP - přírodní krajinná zeleň 0,47 0,47 
          0,17         

ne 
35600 

                0,30   35500 

K5 

NP - přírodní krajinná zeleň 1,40 0,69           0,69         ne 35600 

    0,48               0,48     ne 31300 

    0,23                 0,23   ne 35500 

K8 

NP - přírodní krajinná zeleň 0,38 0,10           0,10         ne 35600 

    0,04               0,04     ne 31300 

    0,24                 0,24   ne 35500 

K9 

NP - přírodní krajinná zeleň 2,86 1,55           1,55         ne 35600 

    0,21               0,21     ne 31300 

    1,10                 1,10   ne 32210 

K10 NP - přírodní krajinná zeleň 0,12 0,12           0,12         ne 35600 

plochy přírodní celkem 5,23 5,23           2,63   0,73 1,87       
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K11 NL - plochy lesa 0,26 0,26                 0,26   ne 32110 

K12 NL- plochy lesa 0,27 0,27                 0,27   ne 32110 

K13 NL - plochy lesa 1,02 1,02 
          0,83         

ne 
35600 

                0,19   35500 

plochy lesa celkem 1,55 1,55           0,83     0,72       

ZÁBOR ZPF CELKEM 54,62 52,86   0,48  1,28 16,02 2,18 1,38 35,04       

                

pozn. I:               
                

Z30 není zábor ZPF - druh pozemku: ostatní plocha       

Z31 není zábor ZPF - druh pozemku: ostatní plocha       

K1a není zábor ZPF - druh pozemku: ostatní plocha       

K1b není zábor ZPF - druh pozemku: ostatní plocha       

K1c není zábor ZPF - druh pozemku: ostatní plocha       

zábory Z34 b a Z34c se nutno chápat jako variantní řešení možné dopravní obsluhy výrobní zóny na jihozápadním 
okraji řešeného území. Pokud bude realizováno, pak pouze jedno vybrané řešení. Do bilancí započítána varianta 
Z34b. 

zábor pro koridor Z39 (pokračování dálnice II. třídy D35) je stanoven jako max. předpoklad trvalého záboru: 

 třída ochrany zábor (ha)             

I. 11,15             

II. 0,5             

IV. 5,85             

                

K14  není záborem ZPF, jedná se pouze o změnu způsobu užívání - zatravnění    

 

Katastrální území Pohřebačka   

ozn.  
záboru 

způsob využití plochy 
celkový 
zábor 

ZPF (ha) 

zábor ZPF podle druhu 
pozemku (ha) 

zábor ZPF podle tříd 
ochrany (ha) 

in
v

e
st

ic
e

 d
o

 p
ů

d
y

 

(h
a

) 

BPEJ 

o
rn

á
 p

ů
d

a
 

ch
m

e
ln

ic
e

 
v
in

ic
e

 

za
h

ra
d

y
 

o
v
o

cn
é

 s
a

d
y

 

tr
v
a

lé
 t

ra
v
n

í 

p
o

ro
st

y
 

I. II. III. IV. V. 

Z1a BI - bydlení v RD - příměstské 2,47 2,41         0,06       2,47   ne 32110  
32210 

Z1b BI - bydlení v RD - příměstské 0,41 0,38         0,03       0,41   ne 32210 

Z1c BI - bydlení v RD - příměstské 
0,82 0,82 

        
  

      
0,82 

  ne 
32110  
32210 

Z2a BI - bydlení v RD - příměstské 0,13 
      

0,13 
        0,09     ne 34400 

                0,04     32210 

Z2b BI - bydlení v RD - příměstské 0,29       0,10   0,19       0,29   ne 32210 

Z6a BI - bydlení v RD - příměstské 6,54           1,85 1,85         ne 35600 

                2,52   2,52       ne 35800 

                0,88     0,88     ne 35900 

      1,23         0,06       1,29   ne 35201  
32210 

Z8 BI - bydlení v RD - příměstské 1,37 1,37 
              0,85     částečně 35201 

                0,52     32210 

Z9 BI - bydlení v RD - příměstské 0,69 0,69 
          0,37         ne 35600 

                0,32     32210 

plochy bydlení celkem 12,72 6,90     0,23   5,59 2,22 2,52 1,82 6,16       
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Z5 RH - plochy hromadné rekr. 0,50           0,50   0,00 0,50     ne 35201 

plochy rekreace celkem 0,50           0,50   0,00 0,50 0,00       

Z3 OH - obč. vybavení - hřbitovy 0,20 0,20                0,20   ne 32210 

Z6b OM - komerč. zař. malá 0,83           0,31   0,31       ne 35800 

                0,52       0,52   ne 32210 

plochy občanského vybavení 
celkem  

1,03 0,20         0,83   0,31   0,72     
  

Z6c SM - pl. smíš. obyt. příměstské 
  

0,73           0,22       0,22   ne 32210 

              0,51 0,51         ne 35600 

plochy smíšené obytné celkem 0,73           0,73 0,51     0,22       

Z4a DS1 - dopr. infr. silniční 0,37 0,37                 0,37   ne 32210 

Z38a DZ - dopr. infrastr. železniční 0,21 0,21                 0,21   ne 32210 

Z38b DS2 - dopr. infr. silniční 0,06 0,06                 0,06   ne 32210 

Z38c DS2 - dopr. infr. silniční 0,05 0,05                 0,05   ne 32210 

Z38d 
DS2 - dopr. infr. silniční 0,28 0,28         0,00       0,28   ne 

32210  
35111  
32110 

plochy dopravní infrastruktury celkem 0,96 0,96                 0,96       

Z7 

VD - drobná a řemeslná 
výroba 

0,33 0,33 
              0,25     

částečně 
35201 

                0,08   35111 

plochy výroby a skladování celkem 0,33 0,33               0,25 0,09       

Z1d PV1 - veřejná prostranství 0,59 0,56         0,03       0,59   ne 32210 

Z2c PV1 - veřejná prostranství 0,05       0,02        0,02     ne 34400 

                        0,04     32210 

      0,03               0,03       34400 

plochy veřejných prostranství celkem 0,64 0,59     0,02   0,03     0,05 0,59       

Z2d 
ZS - zeleň soukromá a 
vyhrazená 

0,15 
0, 
15 

                
0, 
15 

    
32210 

Z4b ZO - zeleň - ochr. a izolační 0,36 0,36                 0,36   ne 32210 

Z6d ZP - zeleň - přír. charakteru 0,57 0,22         0,01     0,23     ne 35201 

                0,34   0,34       ne 35800 

plochy sídlení zeleně celkem 1,08 0,73         0,35   0,34 0,23 0,51       

ZÁBOR ZPF CELKEM 18,00 9,72   0,25  8,03 2,73 3,17 2,85 9,25    

 
 
Pozemky určené k plnění funkcí lesa: 

  
V řešeném území se nachází pouze 24 ha lesní půdy, tj. necelá 2% z plochy řešeného území. Jedná se pouze o 
drobné plochy lesů hospodářských – převážně lesy jehličnaté 
 Rozsáhlejší plochy lesa se nacházejí mimo řešené území – západně od sídla Čeperka a východně od 
řešeného území, v prostoru východně od Vysoké nad Labem a jihovýchodně od Hradce Králové. 
 V souladu s KPÚ jsou navrhovány 3 plochy zalesnění: 

• na západním okraji řešeného území, při vstupu dálnice D35 je po obou stranách (ze severu i 
jihu) jsou vymezeny plochy změny v krajině K11 a K12 

• jižně od silnice III. třídy na Vysokou nad Labem je vymezena plocha změny v krajině K13 
K záboru PUPFL dochází pouze v trase dálnice D35, která je veřejně prospěšnou stavbou.  
Zábor  není ani popisován, neboť sice leží ve vymezeném koridoru pro stavbu silnice, ale zasahuje do koridoru 
pouze okrajově a lze dovodit, že při vlastní realizaci stavby tato plocha lesa dotčena nebude. 

Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
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o)  Rozhodnutí o námitkách a jejich od ůvodn ění 
 
o.1. Námitky podané v rámci veřejného projednání: 

 
 

Námitka č. 1 

Jiří Herbert Tichý 
Švýcarsko, 
námitka podaná dne 9. 01. 2015 

Znění námitky: 

Rád bych touto cestou vyjádřil nesouhlas s návrhem funkčního využití parcely 209/5, která je v novém návrhu územního plánu 
zahrnuta do zeleně (soukromé a vyhrazené) a navrhuji její zařazení do ploch smíšených a obytných - příměstských. 

Důvodem podání mé žádosti je využití navazujícího objektu vily na parcele st. 19. Potenciální investor by zahradu využil pro rozšíření 
svého projektu sociálního bydlení. Podle výsledků jednání s investorem by alternativou tohoto záměru bylo také rozdělení zahrady na 3 
stavební parcely, každá s výměrou cca 1 000m2 (příloha 1a). Změna funkčního využití parcely podle nového návrhu územního plánu v 
takto atraktivní lokalitě (přístupné z komunikací ze dvou stran - viz. zákres do katastrální mapy, příloha č. 1b) omezí do značné míry 
využitelnost stávajícího objektu vily, jeho rekonstrukci a přínos pro obec. V potaz je také nutné vzít funkční využití okolních ploch (Z19, 
Z21), kterým byla při obdobných výchozích podmínkách (poloha, přístup) změna k vhodnějšímu využití povolena. Rád bych také uvedl, 
že do budoucna bych preferoval zachování charakteru zahrady i při využitelnosti pozemku pro výstavbu. 

Vzhledem k mému trvalému bydlišti jsem ve věci jednání o funkčním využití parcel v mém vlastnictví udělil plnou moc Janě Svatošové 
(viz. příloha č. 3). Žádám proto tímto, aby všechny dokumenty a dotazy byly směřovány na ní (Tel: 605 451 887, email: 
janasvatosova@centrum.cz). 

Podpis :  

Jiří Herbert Tichý, v.r. 

Přílohy námitky: 
Katastrální mapa – přístup a rozparcelování, opis LV z internetu, plná moc 

Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se přijímá. 

Pozemek p.č. 209/5 k.ú. Opatovice nad Labem je v návrhu Územního plánu Opatovice nad Labem (dále jen 
„územní plán“) zahrnut do stabilizované plochy SM.   
 

 
Odůvodnění: 

Pozemek p.č. 209/5 k.ú. Opatovice nad Labem, který je dotčen návrhem řešení územního plánu je ve vlastnictví pana Jiřího Herberta 
Tichého; námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona. 

Pozemek p.č. 209/5 k.ú. Opatovice nad Labem leží v přímém kontaktu s významným vodním dílem Opatovickým kanálem. Pro tento 
vodní tok platí vymezený manipulační pruh v šířce 8 m od břehové čáry. Z těchto důvodů je příjezd na předmětný pozemek možný i 
z původní komunikace I/37. Na pozemku lze dle podmínek využití ploch SM umístit jednak stavbu pro sociální bydlení, ale také rodinné 
domy; umístění 3 rodinných domů na tomto pozemku bude odpovídat stanovené urbanistické koncepci územního plánu.    

 
Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Územní plán Opatovice nad Labem, upravený návrh územního plánu po společném jednání -11/2014 
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Námitka č. 2 

Irena Vaňková, 
Teplice, 
námitka podaná dne 16. 01. 2015 
 

Znění námitky: 

Nesouhlasím s dalším ničením mých zemědělských pozemků. Za nepovolené odtěžení žádám ekvivalentní náhradu. Je s podivem, že 
obec na vodní hladinu (369/19) vyhlašuje veřejné prostranství. 

Obec Opatovice by si měla zřídit řádné koupaliště a ne podporovat znečišťování a ničení zemědělských pozemků. 

Podpis :  

Irena Vaňková v.r. 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se zamítá. 
Pozemek p.č. 369/19 k.ú. Opatovice nad Labem zůstane dle návrhu ÚP ve stabilizované ploše NSpr – plochy 
smíšené krajinné, přírodní, rekreační. 

Odůvodnění: 

Pozemek p.č. 369/19 k.ú. Opatovice nad Labem, který je dotčen návrhem řešení územního plánu je ve vlastnictví paní Ireny Vaňkové; 
námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona. 

Pozemek p.č. 369/19 k.ú. Opatovice nad Labem leží dle návrhu územního plánu ve stabilizované ploše NSpr – plochy smíšené krajinné, 
přírodní, rekreační. Pozemek je součástí pozemků, které přímo obklopují stávající umělou vodní plochu – Opatovický písník. Všechny tyto 
pozemky lemují vodní plochu a jsou v šířkách cca od 12,5 do 25 m určeny především pro rekreaci na plochách přírodního charakteru ve 
vazbě na vodní plochu. Tomuto účelu slouží výše uvedený pozemek o výměře 13 m2 a také jižním směrem sousední pozemek o šířce cca 
6 m. Územní plán svým návrhem respektuje stávající stav v území. Pozemek je evidován v katastru nemovitostí jako orná půda, ale svojí 
polohou ho nelze do orné půdy navrátit – bude i nadále sloužit účelu, ke kterému je momentálně využíván; není jasné, co vlastník 
pozemku myslí ničením. Územní plán neřeší problematiku „odtěžení“ a „ekvivalentních náhrad“ a v předmětném území neřeší žádné 
plochy těžby ani nevymezuje veřejné prostranství, „vyhlášení“ je proces, který územnímu plánu vůbec nepřísluší. (Namítající má 
pravděpodobně na mysli Obecně závaznou vyhlášku (OZV) č.6/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění 
pozdějších předpisů – tato OZV s řešením územního plánu nesouvisí a je platná od r. 2011) Opatovický písník vznikl v minulosti 
prováděnou těžbou štěrkopísku jako umělá vodní plocha a je velmi vyhledávanou rekreační vodní plochou mj. i pro krajská města - 
Pardubice a Hradec Králové.        

 
Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Územní plán sídelního útvaru Opatovice nad Labem 
Územní plán Opatovice nad Labem, upravený návrh územního plánu po společném jednání -11/2014 
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Námitka č. 3 

Vodovody a kanalizace, a.s. 
námitka podaná dne 19. 01. 2015 

Znění námitky: 

Předkládaný územní plán řeší podmínky pro další rozvoj obce v oblasti bydlení, výroby a veřejné infrastruktury. 

Zásobování vodou je zajištěno stávající vodovodní sítí. Rozvojové plochy bude možné napojit na tento stávající veřejný vodovod v obci. 
Odkanalizování obce je zajištěno soustavným kanalizačním systémem jednotné a splaškové kanalizace, odpadní vody jsou likvidovány na 
ČOV Opatovice-Pohřebačka, předčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Libišanského potoka. Dešťové vody jsou odváděny jednotnou 
kanalizací nebo dílčími stokami dešťové kanalizace s vyústěním do drobných vodotečí, příkopů apod.  
Připomínky : 
     -  Stávající ČOV Opatovice-Pohřebačka má stanoveno ochranné pásmo 100 m. 
     -  Nově zřizované stoky budou důsledně oddílné. 

 - Odkanalizování každé nově řešené rozvojové plochy bude koncepčně odsouhlaseno a.s.Vodovody a kanalizace Pardubice a bude 
provedeno hydraulické posouzení řešené lokality. 

 - Do kanalizace pro veřejnou potřebu lze vypouštět pouze odpadní vody charakteru odpadní vody z domácností. Odpadní vody se 
specifickým znečištěním musí být řešeny samostatně, tzn. mimo kanalizaci pro veřejnou potřebu. 

 - Do stok splaškové kanalizace nelze svádět a připojovat vody dešťové, balastní, drenážní atd. 
Další připomínky nemáme. 

Podpis :  
Ing. Pavel Janoušek, v.r. 
Vedoucí TPO 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se přijímá.  

Stávající ČOV Opatovice-Pohřebačka a její ochranné pásmo 100 m, protože se jedná o limit v území, je doplněno 
do textové části odůvodnění a také do koordinačního výkresu. 
Připomínka, že nově zřizované stoky budou důsledně oddílné, je doplněna do textové části výroku, čl. 18. 

Připomínka, že odkanalizování každé nově řešené rozvojové plochy bude koncepčně odsouhlaseno firmou 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a bude provedeno hydraulické posouzení řešené lokality, je doplněna do 
textové části odůvodnění. 

Připomínka, že do kanalizace pro veřejnou potřebu lze vypouštět pouze odpadní vody charakteru odpadní vody 
z domácností a že odpadní vody se specifickým znečištěním musí být řešeny samostatně, tzn. mimo kanalizaci 
pro veřejnou potřebu, je doplněna do textové části odůvodnění. 

Připomínka, že do stok splaškové kanalizace nelze svádět a připojovat vody dešťové, balastní, drenážní atd., je 
doplněna do textové části výroku, čl. 18. 

Odůvodnění:  

Jedná se o námitku oprávněného investora podanou v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona. 
Všechny připomínky jsou zapracovány do územního plánu, jedná se o připomínky technického charakteru, které přispějí ke správnému 
fungování kanalizace v území. 

   
Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Územní plán Opatovice nad Labem, upravený návrh územního plánu po společném jednání -11/2014 
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Námitka č. 4 

Jan Tikal, 
Opatovice nad Labem 
námitka podaná dne 19. 01. 2015 

Znění námitky: 
Vymezení území dotčeného námitkami 

1. Jan Tikal, datum narození xxxxxxxx, bytem Opatovice nad Labem, xxxxxxx (dále jen „Vlastník") je vlastníkem pozemku parc. č. 
1485/16, obec Opatovice nad Labem, katastrální území Opatovice nad Labem, o výměře 9048 m2, druh pozemku: orná půda, 
zapsaného na LV 409, vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice (dále jen „Pozemek 
1485/16") a pozemku parc. č. 2221, obec Opatovice nad Labem, katastrální území Opatovice nad Labem, o výměře 3035 m2, druh 
pozemku: orná půda, zapsaného na LV 409, vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice 
(dále jen „Pozemek 2221" a společně dále jen „Pozemky"). 
Důkaz: Výpis z listu vlastnictví č. 409, vedeného u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště 
Pardubice 

 

II. 

Dotčení vlastníka návrhem územního plánu 

2. Magistrát města Pardubic - Odbor hlavního architekta, se sídlem Pardubice – Bílé Předměstí, Štrossova 44, PSČ 530 03 (dále jen 
„Pořizovatel"), jakožto pořizovatel územního plánu obce Opatovice nad Labem podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), vydal dne 5. 12. 2014 veřejnou 
vyhlášku o zahájení řízení o územním plánu Opatovice nad Labem s pozvánkou k účasti na veřejném projednání, které se konalo dne 
15. 1. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Opatovice nad Labem. Na tomto projednání byl veřejnosti představen 
„Uzemní plán Opatovice nad Labem - upravený návrh územního plánu po společném jednání" z listopadu 2014 (dále jen „Uzemní 
plán"). Na str. 94 Územního plánu byl pod bodem j), v čl. 79 vymezen „koridor R5 - plocha koridoru pro dopravní infrastrukturu 
silniční - silniční síť (DS1)" (dále jen „Koridor R5"). 
Důkaz: http://www.pardubice.eu/urad/radnice/uzemni-planovani/uzemne-planovaci-dokumentace/seznam-

obci/opatovice-naďíabem/up-opatovice-nad-labem - odkaz „ Textová část [PDF, 22,7 MB] 

3. Jak vyplývá z Grafické části Územního plánu, I.B1 - výkres základního členění území, plánovaný Koridor R5 pro výstavbu pozemní 
komunikace zasahuje téměř celý Pozemek 1485/16 a část Pozemku 2221, a zasahuje tak do vlastnického práva 
Vlastníka k těmto Pozemkům. 
 
Důkaz: Územní plán Opatovice nad Labem z listopadu 2014 - upravený návrh 

územního plánu po společném jednání, Grafická část ÚP, I.B1 - výkres základního členění území 
 

4. Vlastník tímto podává námitky proti návrhu Územního plánu jakožto dotčená osoba ve smyslu § 52 odst. 2, odst. 3 stavebního 
zákona. 

 
III. 

Odůvodnění 

5. V důsledku výstavby plánované pozemní komunikace v navrhovaném Koridoru R5 by 
možnost rozvoje obce Opatovice nad Labem v budoucnu byla značně omezená, a to zejména v oblasti možné výstavby 
průmyslové zóny, která vzhledem k dosavadní zastavěnosti katastrálního území obce a ke své případné velikosti prakticky nemůže 
být umístěna jinde. Naopak výstavba průmyslové zóny v této oblasti by vzhledem k lukrativnímu umístění mezi dvěma krajskými 
městy obci přinesla příliv kapitálu a vznik nových pracovních míst. 

6. Vlastník má za to, že navrhovaná změna Územního plánu vychází ve skutečnosti z iniciativy města Hradce Králové a obce Vysoká nad 
Labem, které v rámci schvalování zásad územního rozvoje Královéhradeckého a Pardubického kraje, územního plánování a 
územního řízení týkajícího se rozšíření silnice I. třídy I/37 (tzv. hradubické magistrály) mezi Hradcem Králové a Pardubicemi ze dvou 
na čtyři jízdní pruhy nevyvíjely dostatečnou aktivitu při účasti ve výše uvedených správních řízeních, ať již jde o připomínky či 
námitky. Prostřednictvím těchto mohly výše uvedené obce navrhnout napojení silnice III. třídy č. 29813 (Vysoká nad Labem - 
Opatovice nad Labem) na hradubickou magistrálu ve směru na Pardubice. Protože tak neučinily, musí teď obyvatelé Vysoké nad 
Labem a zejména jižní části Hradce Králové projíždět Opatovicemi nad Labem, aby se mohli napojit na hradubickou magistrálu, a 
zatěžují tak dopravu uvnitř obce, které měl obchvat naopak ulehčit. Plánovanou výstavbou přípojky na tzv. hradubickou magistrálu 
v Koridoru R5 si tak Hradec Králové a Vysoká nad Labem řeší své problémy na úkor obce Opatovice nad Labem. 

7. Pokud by k výstavbě plánované komunikace v Koridoru R5 skutečně došlo, vedlo by v této oblasti souběžně celkem osm jízdních 
pruhů - čtyři na silnici I. třídy I/37, dva na silnici vedoucí k prodejně SIKO Koupelny a.s., se sídlem Opatovice nad Labem 352, PSČ 533 
45, a dva na nově zamýšlené komunikaci. Jednalo by se jednak o výrazné narušení veřejného zájmu společnosti z důvodu plýtvání 
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finančními prostředky, poškození orné půdy a krajinného rázu, jednak o zásah do vlastnického práva soukromých osob 
chráněného v čl. 11 Listiny základních práv a svobod. Úkolem správních orgánů je totiž v souladu s § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") dbát, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a 
aby odpovídalo okolnostem daného případu. 

IV. Návrh 

8.  S odkazem na shora uvedené Vlastník navrhuje, aby Pořizovatel zpracoval návrh na rozhodnutí o námitkách dle § 53 odst. 1 

stavebního zákona tak, že „Koridor R5 - plocha koridoru pro dopravní infrastrukturu silniční - silniční síť (DS1)", vymezený v 

Územním plánu Opatovice nad Labem z listopadu 2014 - upravený návrh územního plánu po společném jednání, se odstraňuje z 

návrhu územního plánu obce Opatovice nad Labem, a aby krajský úřad jako nadřízený orgán Pořizovatele poté vydal souhlasné 

stanovisko s návrhem Pořizovatele. 

Podpis :  

Jan Tikal, v.r. 
 
Přílohy námitky: 

1) Výpis z listu vlastnictví č. 409, vedeného u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice 

2) Územní plán Opatovice nad Labem z listopadu 2014 – upravený návrh územního plánu po společném jednání, Grafická část ÚP, 
IB.1 – výkres základního členění území 

Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se zamítá.  

Návrh územního plánu „ Koridor R5 - plochu koridoru pro dopravní infrastrukturu silniční - silniční síť (DS1)“ 
neodstranil. 
Návrh územního plánu vyřešil plochu pro „Koridor R5 - plocha koridoru pro dopravní infrastrukturu silniční - 
silniční síť (DS1)“ mimo pozemky p.č. 1485/16 a 2221 k.ú. Opatovice nad Labem. 

Odůvodnění: 

Pozemky p.č. 1485/16 a 2221 k.ú. Opatovice nad Labem, které jsou dotčeny návrhem řešení územního plánu, jsou ve vlastnictví pana 
Jana Tikala; námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona. 
Projektant opětovně vyřešil celé předmětné území s ohledem na jeho limity (záplavové území, aktivní zóna záplavového území), 
s ohledem na podnikatelské záměry společnosti SIKO tak, aby bylo možné umístit plochu územní rezervy R5 a také případných možných 
rezerv pro průmyslovou zónu Opatovic nad Labem.  

 
Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Územní plán Opatovice nad Labem, upravený návrh územního plánu po společném jednání -11/2014 
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Námitka č. 5 

Csaba Botoš,  
Chrudim 
námitka podaná dne 20. 01. 2015 

Znění námitky: 

Podatel je vlastníkem pozemku par. č. 43/51 v k.ú. Pohřebačka v obci Opatovice nad Labem. 

Na základě vlastnických práv k výše uvedeným nemovitostem podatel tímto podává proti předmětnému návrhu územního plánu 
Opatovice nad Labem v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, následující námitku (y): 

Nesouhlasím s návrhem v části „c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby" v článku č. 7 - lokální podmínky. Cituji: 

„zvažováno bude doporučení prostorových parametrů zástavby na severním okraji v kontaktu s volnou krajinou (plocha změny Z1c) - 
max. 1 NP s možností využitého podkroví" 

Odůvodnění: 
1) Území již jednou bylo schválené pro stavbu domů o 2 NP. Považuji za neetické, aby se již jednou schválené parametry území 

měnily k horšímu. Nevidím důvod, proč zhotovitel navrhuje tuto změnu. 

2) Je-li důvodem změny zlepšení „panorama" obce, aby v okrajové části zástavby nebyly vysoké domy, tak se proti tomuto tvrzení 
ohrazuji. Jako příklad uvádím dům Pohřebačka čp.121, který sousedí s mým pozemkem a má 2 NP. Je ze silnice vidět stejně 
dobře jako můj pozemek a stejně tak jsou vidět i ostatní existující domy o 2NP v ulici. 

3) V případě schválení změny utrpím majetkovou finanční újmu. Již jsem uhradil faktury za projektovou dokumentaci a podklady 
pro stavební řízení dle aktuálně platného územního plánu. 

Podpis :  

Csaba Botoš, v.r.  
 
Přílohy námitky: 
Výpis z KN 

Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se přijímá. 

Lokální podmínka v části „c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby" v článku 7: 

„zvažováno bude doporučení prostorových parametrů zástavby na severním okraji v kontaktu s volnou krajinou 

(plocha změny Z1c) - max. 1 NP s možností využitého podkroví" je vypuštěna. 

Odůvodnění: 

Pozemek p.č. 43/51 v k.ú. Pohřebačka, který je dotčen návrhem řešení územního plánu, je ve vlastnictví pana Csaba Botoše; námitka je 
podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona. 
Pro zastavitelnou plochu Z1 stanovuje územní plán podmínky prostorového uspořádání, konkrétně, že vnitřní uspořádání lokality bude 
respektovat zásady stanovené ve zpracované a zaevidované územní studii „Lokalita Pohřebačka – sever“. Prostorové uspořádání, 
konkrétně podlažnost objektů ve studii není přímo uváděna; platí pro ni prostorové uspořádání stanovené toho času platným územním 
plánem (ÚPSÚ)  - část druhá, článek 7 odst. 2: 
„Obytné objekty mohou mít v centrální části obce maximálně 3NP nebo 2NP a obytné podkroví, v okrajových částech maximálně 2NP – 
preferováno 1NP a obytné podkroví. Střechy mohou být sedlové, valbové nebo stanové a jiné, ale vždy stejného charakteru pro 
ucelenou lokalitu.“     
V případě schválení nového ÚP budou pro zástavbu v ploše Z1 platit podmínky prostorového uspořádání plochy Z1, tj. zástavba bude 
max. o 2.NP s možností využitého podkroví. 

 
Použité podklady: 
Územní studie „Lokalita Pohřebačka – sever“ 
Územní plán sídelního útvaru Opatovice nad Labem 
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Námitka č. 6 

Jiří Brát 
Zdeňka Brátová 
Hradec Králové 
námitka podaná dne 20. 01. 2015 
Znění námitky: 

Žádáme, aby do UP obce Opatovice n/l. byla co nejdříve zanesena výstavba příjezdové cesty k naší chatě ev.č. 2, která je postavena na 
našem pozemku v kat. úz. obce Pohřebačka / kraj Pardubický /, parcelní č. 247. Další parcely č. 286/7, 286/18 a 1309. Jsou zde další 
chaty a pozemky, ke kterým má cesta vésti. Dor. 2012 jsme měli zkolaudovaný příjezd na pozemky ze sil. č. I/37 a po výstavbě této silnice 
v r. 2012 nám byl vjezd zrušen a měl být nahrazen příjezdem z jiné strany. Od r. 2012 se ke svým chatám dostaneme jenom pěšky a to 
příkopem kolem plotu. 

 
Odůvodnění námitky: 

V r. 2005 - 2009 jsme všichni majitelé pozemků u sil. č . I/37 byli zváni Ministerstvem zemědělství ČR na pozemkové úpravy konané k 
výstavbě sil. č. I/37, kde nám pověřenou geodetickou firmou GAP Pardubice - Ing. Pilař, bylo sděleno, že pro nás chataře a další majitele 
pozemků bude postavena cesta z Opatovic n/L. od ulice K rybníčku (par. č. 1587/1), která povede dále severním směrem po okraji pole,  
kde v minulosti vedla stará cesta,  která je stále v katastrální mapě vedena. Cesta vede až k písníku Opatovický,  kde odbočuje vpravo na 
můstek přes parovod a na jeho konci odbočí vlevo, kde již všichni majitelé pozemků mají od pozemkových úprav zřízeno věcné břemeno 
chůze a jízdy motorovým vozidlem ( 3 m průjezdu) až k naším chatám. Přikládám mapku ve dvou částech ( nemám možnost sehnat celou 
), kde v první části je zakreslena červeně cesta od ul. K rybníčku až po písník. Na druhé mapce je cesta směřovaná na můstek přes 
parovod, která pokračuje mezi parovodem a sil.č. I/37 až k chatám. Cestu má postavit a zaplatit z Evropských fodů Pozemkový fond 
Pardubice. 

Podpis :  

Jiří Brát, v.r. 
Zdeňka Brátová, v.r. 
 
Přílohy námitky: 
2 mapky 
výpis z katastru nemovitostí 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitka je bezpředmětná. 

Odůvodnění: 

Pozemky p.č. st. 247 a p.č. 286/7, 286/18 a 1309 v k.ú. Pohřebačka, které jsou dotčeny návrhem řešení územního plánu, jsou ve 
vlastnictví pana Jiřího Bráta a paní Zdeňky Brátové; námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona. 

Účelem územního plánu dle § 43 stavebního zákona je stanovit základní koncepci rozvoje území a ochrany jeho hodnot, jeho 
urbanistickou koncepci, koncepci uspořádání krajiny, koncepci veřejné infrastruktury, dále vymezení zastavěného území, ploch a 
koridorů, zejména zastavitelných ploch, ploch přestavby, veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a územních rezerv a 
stanovit podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Územní plán tedy vymezuje plochy a nikoliv stavby; konkrétní stavby se umisťují 
následně procesem územního a stavebního řízení do vymezených ploch dle územního plánu. Výstavba konkrétních staveb, způsob jejich 
financování a termíny realizací nejsou předmětem řešení územních plánů. 

Pozemek par. č. 1587/1 k.ú. Pohřebačka včetně všech dalších vyznačených pozemků dle přílohy k námitce leží dle návrhu územního 
plánu v ploše DS2 – dopravní infrastruktura silniční místní. Tato plocha slouží pro provoz vozidel po cestách a komunikacích obsluhující 
jednotlivé objekty a plochy, převážně účelové komunikace a cesty v krajině a na okrajích zástavby.  Plocha DS2 v územním plánu končí 
pozemkem p.č. 1293 k.ú. Pohřebačka; od této plochy až k areálu chatek (stabilizovaná plocha RI) je v územním plánu plocha ZO – zeleň – 
ochranná a izolační. Přípustným využitím doplňkovým ploch ZO a RI jsou mimo jiné účelové komunikace. Na základě výše uvedeného lze 
„cestu“ od ulice K rybníčku až přímo k jednotlivým chatám (dle zákresu v příloze námitky) dle územního plánu realizovat. 

 
Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Územní plán sídelního útvaru Opatovice nad Labem 
Územní plán Opatovice nad Labem, upravený návrh územního plánu po společném jednání -11/2014 
 
 
 
 
 

 



ÚZEMNÍ PLÁN OPATOVICE NAD LABEM                                   etapa: ÚP PRO VYDÁNÍ                                                 příloha: I.A  -  TEXTOVÁ ČÁST 
ODŮVODNĚNÍ  

289 
příloha:  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP                                                                                                                                                 

Námitka č. 7 

Ondřej Poul,  

Jana Poulová, 

Praha, 
námitka podaná dne 20. 01. 2015 
Znění námitky: 
Odstranit současný text Lokální podmínky, který zní: 

„zvažováno bude doporučení prostorových parametrů zástavby na severním okraji 
v kontaktu s volnou krajinou (plocha změny Z1c) - max. 1 NP s možností využitého podkroví" 

a který se týká Zastavitelné plochy Z1 (konkrétně Z1c) a je uveden na str. 12 Upraveného návrhu Územního plánu Opatovice nad Labem 
v příloze I.A-Textová část. 
 
Odůvodnění námitky: 

1) Etické důvody - majitelům stavebních pozemků se mění podmínky v průběhu stavebních řízení a příprav; takovýto zásadní zásah 
považujeme za neetický 

2) Ekonomické důvody - navrhovaná úprava omezení Lokálních podmínek nám způsobí finanční újmu, kterou lze vyčíslit snížením 
hodnoty ceny pozemku. Proto vznášíme tuto námitku a žádáme o odstranění textu Lokální podmínky (viz výše). Při nepřijetí naší 
námitky nám vznikne finanční újma. 

      Dále nám vznikne finanční újma, neboť budeme muset zvonu uhradit náklady na přípravu některých podkladů pro stavební řízení. 

3) Omezení svobodné volby - vzhledem ke snaze o dlouhodobě udržitelnou spotřebu energetických zdrojů jsou pasivní domy zásadní 
inovací a přínosem pro omezení jejich spotřeby. Jednou z charakteristik pasivních domů jsou stavby s 2NP a plochou 
střechou. Proto žádáme o povolení stavby s 2NP. 

Podpis :  

Ondřej Poul, v.r.  
Jana Poulová, v.r. 
 
Přílohy námitky: 
Mapa z Upraveného návrhu Územního plánu Opatovice nad Labem 
Vymezení území dotčené námitkou:plocha změny Z1c-označení viz. příloha 
Doklad o vlastnictví: výpis z katastru nemovitostí 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se přijímá. 

Lokální podmínka v části „c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby" v článku 7: 

„zvažováno bude doporučení prostorových parametrů zástavby na severním okraji  v kontaktu s volnou krajinou 

(plocha změny Z1c) - max. 1 NP s možností využitého podkroví" je vypuštěna. 

Odůvodnění: 

Pozemky p.č. 43/42, 43/43, 43/45, 43/47, 1123/5, 1123/6 a 1123/7 v k.ú. Pohřebačka, které jsou dotčeny návrhem řešení územního 
plánu jsou ve vlastnictví Ondřeje a Jany Poulových; námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona. 
Pro zastavitelnou plochu Z1 stanovuje územní plán podmínky prostorového uspořádání, konkrétně, že vnitřní uspořádání lokality bude 
respektovat zásady stanovené ve zpracované a zaevidované územní studii „Lokalita Pohřebačka – sever“. Prostorové uspořádání, 
konkrétně podlažnost objektů ve studii není přímo uváděna; platí pro ni prostorové uspořádání stanovené toho času platným územním 
plánem (ÚPSÚ)  - část druhá, článek 7 odst. 2: 
„Obytné objekty mohou mít v centrální části obce maximálně 3NP nebo 2NP a obytné podkroví, v okrajových částech maximálně 2NP – 
preferováno 1NP a obytné podkroví. Střechy mohou být sedlové, valbové nebo stanové a jiné, ale vždy stejného charakteru pro 
ucelenou lokalitu.“     
V případě schválení nového ÚP budou pro zástavbu v ploše Z1 platit podmínky prostorového uspořádání plochy Z1, tj. zástavba bude 
max. o 2.NP s možností využitého podkroví. 

 
Použité podklady: 
Územní studie „Lokalita Pohřebačka – sever“ 
Územní plán sídelního útvaru Opatovice nad Labem 
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Námitka č. 8 

Ing. Václav Nový, 
Opatovice nad Labem, 
námitka podaná dne 20. 01. 2015 

Znění námitky: 

Jako majitel parc. č. 43/57, 1122/3, 1123/3 v k. území Pohřebačka zásadně nesouhlasím a podávám námitku proti navrženým „lokálním 
podmínkám“ spočívající v omezení stavebníků na severním okraji v kontaktu s volnou krajinou (plocha změny Z1c) – max. 1 NP 
s možností využitelného podkroví. Viz. příloha ÚP Opatovice n. L. – Zastavitelné plochy čl. 7 - Zastavitelná plocha Z1. 
 
Odůvodnění námitky: 
Všechny tyto „regulace“ jsou v rozporu s veřejným zájmem a omezují stavebníky nad přípustnou mez a mohou způsobit stavebníkům 
ekonomickou újmu. 
Dle mého názoru se architekt, který vypracoval návrh územní studie, dopustil neetického chování. 
Pro úplnost uvádím, že ÚS jsou pouze územně plánovacím podkladem a nejsou závazné. Na základě uvedeného požaduji, aby zástavba 
v severním okraji byla max. o 2. NP s možností s využitelného podkroví. 

Podpis :  

Ing. Václav Nový, v.r. 
 
Přílohy námitky: 

Kupní smlouva, resp. vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí 
ÚP Opatovice n.L. – Zastavitelné plochy 

Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se přijímá. 

Lokální podmínka v části „c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby" v článku 7: 

„zvažováno bude doporučení prostorových parametrů zástavby na severním okraji v kontaktu s volnou krajinou 

(plocha změny Z1c) - max. 1 NP s možností využitého podkroví" je vypuštěna. 

Odůvodnění: 

Pozemky p.č. . 43/57, 1122/3 a 1123/3 v k.ú. Pohřebačka, které jsou dotčeny návrhem řešení územního plánu, jsou ve vlastnictví pana 
Ing. Václava Nového; námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona. 
Pro zastavitelnou plochu Z1 stanovuje územní plán podmínky prostorového uspořádání, konkrétně, že vnitřní uspořádání lokality bude 
respektovat zásady stanovené ve zpracované a zaevidované územní studii „Lokalita Pohřebačka – sever“. Prostorové uspořádání, 
konkrétně podlažnost objektů ve studii není přímo uváděna; platí pro ni prostorové uspořádání stanovené toho času platným územním 
plánem (ÚPSÚ)  - část druhá, článek 7 odst. 2: 
„Obytné objekty mohou mít v centrální části obce maximálně 3NP nebo 2NP a obytné podkroví, v okrajových částech maximálně 2NP – 
preferováno 1NP a obytné podkroví. Střechy mohou být sedlové, valbové nebo stanové a jiné, ale vždy stejného charakteru pro 
ucelenou lokalitu.“     
V případě schválení nového ÚP budou pro zástavbu v ploše Z1 platit podmínky prostorového uspořádání plochy Z1, tj. zástavba bude 
max. o 2.NP s možností využitého podkroví. 

 
Použité podklady: 
Územní studie „Lokalita Pohřebačka – sever“ 
Územní plán sídelního útvaru Opatovice nad Labem 
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Námitka č. 9 

Jindřich Havelka, 
Opatovice nad Labem,  
námitka podaná dne 21 .01. 2015 

Znění námitky: 
Území dotčené námitkou: 

pozemky parc.č. 368, 369/22 v katastrálním území Opatovice nad Labem 

Tímto podle ustanovení §52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebnímu řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") prodávám proti předmětnému návrhu změny Územního plánu Opatovice nad Labem 
tyto 

NÁMITKY: 

Nesouhlasím se změnou Územního plánu Opatovice nad Labem ve věci zařazení mých 

pozemků parc.č. 368 a 369/22 v katastrálním území Opatovice nad Labem do Územního plánu Opatovice nad Labem jako NSpr plocha - 
plocha smíšeného nezastavěného území s přírodní a nepobytovou rekreační funkcí. 

Požaduji, aby pozemky č. 368, 369/22 v katastrálním území Opatovice nad Labem byly zařazeny do Územního plánu Opatovice nad 
Labem jako plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI. 

ODŮVODNĚNÍ 

Jsem vlastníkem pozemků parc. č. 368, 369/22 v katastrálním území Opatovice nad Labem. Nyní jsou mé pozemky dle vyjádření odboru 
hlavního architekta podle územního plánu v urbanizované a zastavitelné ploše, v zóně rekreačních a sportovních ploch, což mi 
vyhovovalo (z toho důvodu pozemky držím ve svém vlastnictví). Odkazuji na vyjádření odboru hlavního architekta MmP ze dne 9.1.2014, 
sp.zn.: OHA/74720/2013/Zm, č.j.: MmP1501/2014, kde se odbor hlavního architekta jasně vyjádřil, že předložený záměr vybudování 
budov k rekreaci nebude v rozporu s platným územním plánem. Obec Opatovice nad Labem má v úmyslu pozemky kolem vodní plochy 
(včetně mých pozemků) zařadit do územního plánu jako NSpr plochu - tj. plochu smíšenou krajinou - nezastavitelnou, kde se nesmí nic 
postavit. Tím bych byl silně omezen jako vlastník ve smyslu držení, užívání a nakládání s pozemky. Současný územní plán mi zcela 
vyhovoval, neboť jsem nemovitosti držel za účelem vybudování stavby k rekreaci. Změnou územního plánu mi vznikne škoda 
znehodnocením pozemků. Budu žádat náhradu škody, a to i soudní cestou, neboť jsem významnou měrou poškozen na svých stavebních 
právech vlastníka. Je to útok na moje vlastnické právo, což má pro mě fatální následky z hlediska hodnoty majetku. Svým jednáním obec 
Opatovice nad Labem porušuje moje právo garantované mi článkem 11 odst. 4 zákona č. 2/1993, Listina základních práv a svobod, neboť 
zhoršuje mé postavení jako vlastníka a klade na mě neopodstatněné nároky související se změnou územního plánu. Z výše uvedeného 
tedy žádám, aby pozemky parc. č. 368, 369/22 v katastrálním území Opatovice nad Labem byly zařazeny do územního plánu jako plochy 
staveb pro rodinnou rekreaci RI. 

Podpis :  

Jindřich Havelka, v.r. 

 

Přílohy námitky: 

Výpis z katastru nemovitostí 

Orientační mapky 

 

Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se zamítá. 
Pozemky p.č. 368 a 369/22 v k. ú. Opatovice nad Labem zůstanou v návrhu ÚP i nadále ve stabilizovaných 
plochách NZ – plochy zemědělsky obhospodařované půdy, NSpr – plochy smíšené krajinné, přírodní a rekreační 
a W – vodní plochy a toky. 

Odůvodnění: 
Pozemky p.č. 368, 369/22 v k. ú. Opatovice nad Labem, které jsou dotčeny návrhem řešení územního plánu, jsou ve vlastnictví pana 
Jindřicha Havelky; námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona. 

Územní plán sídelního útvaru Opatovice nad Labem (dále jen „ÚPSÚ“) byl schválen Zastupitelstvem obce Opatovice nad Labem dne 
16. 5. 1995. Pozemek p.č. 368 o výměře 721 m2, jeho jižní cíp leží dle ÚPSÚ v neurbanizovaném území – zemědělské plochy, další část 
pozemku leží ve stabilizované ploše VZ – zóna veřejné či ochranné zeleně a severní část pozemku (pruh v šířce cca 5 m) leží v zastavitelné 
ploše RS - zóna rekreačních a sportovních ploch. Pozemek p.č. 369/22 o výměře 429 m2 leží dle ÚPSÚ v zastavitelné ploše RS - zóna 
rekreačních a sportovních ploch.  

Vyjádření odboru hlavního architekta MmP ze dne 9. 1. 2014, sp.zn.: OHA/74720/2013/Zm, č.j.: MmP1501/2014, které je uvedeno 
v odůvodnění námitky, se týká pozemků (369/9 a 369/23 k.ú. Opatovice nad Labem), ležících v ploše RS, na kterých měl žadatel záměr 
vybudování oploceného sportovního areálu. Zóna rekreačních a sportovních ploch RS slouží dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/97 (ve 
znění pozdějších předpisů) o závazných částech Územního plánu obce Opatovice nad Labem (dále jen „vyhláška“) rekreačním, 
sportovním a kulturním zařízením. Přípustným funkčním využitím jsou areály a plochy rekreační a sportovní, sportovní zařízení a 
vybavení, kempinky, letní stanové tábory a tábořiště, koupaliště a víceúčelové nádrže využitelné pro rekreaci, vybavení sociální a 



ÚZEMNÍ PLÁN OPATOVICE NAD LABEM                                   etapa: ÚP PRO VYDÁNÍ                                                 příloha: I.A  -  TEXTOVÁ ČÁST 
ODŮVODNĚNÍ  

292 
příloha:  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP                                                                                                                                                 

hygienické výše uvedených areálů, přírodní kulturní a poznávací areály, nezbytné plochy tech. vybavení, příslušné komunikace pěší, 
cyklistické a motorové, zeleň liniová a plošná vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra, interakční prvky). Výjimečně přípustným jsou 
veřejné stravování pro obsluhu území a byty služební a majitelů zařízení.  

Dle textové části ÚPSÚ mají prostory – na východním a jižním (eventuelně i severním) břehu Opatovického písníku – sloužit ke 
krátkodobé rekreaci; v návrhu je uvažováno s rekreačními plochami s příslušným vybavením a vysázením ochranné zeleně. ÚPSÚ měl 
tedy představu vytvořit v těchto prostorách funkční a plně vybavené areály, nebo areál rekreační, sportovní a také kulturní. Za dobu 
existence ÚPSÚ – 20 let, vzniklo v území jenom několik rekreačních soukromých chatek, z nichž některé mají toho času dle výše uvedené 
námitky č. 6 po vybudování komunikace I/37 problémy dopravního napojení.  

Dle nového návrhu ÚP leží pozemky p.č. 368 a 369/22 ve stabilizovaných plochách NZ – plochy zemědělsky obhospodařované půdy, 
NSpr – plochy smíšené krajinné, přírodní a rekreační a W – vodní plochy a toky. Navržené plochy v podstatě mapují stávající stav v území, 
územní plán má zakreslenou i vodní plochu dle stávajícího stavu v území. Plocha pozemků ležících v ploše NSpr má výměru cca 430 m2, 
přičemž severním pruhem pozemku p.č. 368 o šířce cca 5 m prochází jakási „pěšina“ v území, která není evidována v katastru 
nemovitostí. Plochy NSpr, konkrétně s indexem r – mají přípustné využití hlavní převážně sezónní rekreace na plochách přírodního 
charakteru – např. ve vazbě na vodní plochy, rekreační a pobytové louky, přírodní koupaliště, pláže a stavby a zařízení přípustné 
v nezastavěném území (§18 odst. 5, stavebního zákona č. 183/2006 Sb.) slučitelné s funkcí rekreace a přírodními hodnotami území.  

Předmětné pozemky jsou součástí rozlehlé lokality kolem vodní plochy – Opatovického písníku, která je významným rekreačním 
potenciálem sídla Opatovice nad Labem. Územní plán svojí koncepcí vytváří podmínky k tomu, aby bylo možno území využívat 
způsobem, který se v současné době v území uplatňuje. Západní stana území kolem Opatovického písníku je hojně využívána veřejností i 
ze spádového území; tato část území je územním plánem určena pro plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH; jižní a východní strana 
je využívána spíše jako rekreační a pobytové pláže, v části tohoto území vznikly objekty individuální rekreace, které územní plán 
respektuje. Návrh územního plánu respektuje dosavadní využívání předmětných pozemků a tento způsob využití jako rekreační a 
pobytové pláže umožňuje i nadále. Umisťování staveb pro rekreaci a volnočasové aktivity územní plán umožňuje kolem Opatovického 
písníku pouze v ploše RH. V této části území vzniklo za celou dobu trvání ÚPSÚ nejvíce objektů a zařízení pro rekreaci, které se zde 
vyvíjeli více méně živelnou formou. 
Nový územní plán vytváří v souladu s cíli a úkoly územního plánování oproti původnímu ÚPSÚ novou koncepci řešení územní kolem 
vodní plochy Opatovického písníku, která na základě limitů v území, jeho charakteru a hodnot umisťuje plochu rekreace hromadné do 
plochy u západní části písníku a plocha u severní, východní a jižní části písníku má sloužit rekreačním plochám přírodního charakteru. 
Západní plocha – jedná se o plochu RH – má vytvořit podmínky k rekreaci s komplexním zázemím; jedná se o území, které přímo 
navazuje na stabilizované zastavěné území, jeho poloha pro vybudování potřeb veřejné infrastruktury je logická a v tomto území 
nejhospodárnější; další plochy kolem Opatovického písníku se rozvíjejí kolem vodní plochy do volné krajiny, kde se jednoznačně nabízí 
její zachování pro pobytovou, pěší, cyklistickou rekreaci a relaxaci obyvatel sídla.  Vybudování staveb pro individuální rodinnou rekreaci 
v plochách, které jsou v těsné blízkosti u vodní plochy (některé pozemky přesahují až do vodní plochy) by znamenalo umožnění přístupu 
k vodní ploše jenom pro určitý okruh vlastníků; cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 
území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území. Územní plán musí řešit území komplexně tak, aby výsledné řešení území bylo optimální, aby i v oblasti rekreace byly 
vyřešeny všechny celospolečenské a veřejné zájmy. Obrovský potenciál Opatovického písníku nelze rozdrobit jenom pro jednotlivé 
vlastníky; řešení musí být vyvážené a udržitelné.  
Namítající tvrdí, že zařazením pozemků p.č. 368, 369/22 v k. ú. Opatovice nad Labem do plochy NSpr je porušeno právo vlastníka 
garantované článkem 11 odst. 4 zákona č. 2/1993, Listiny základních práv a svobod, který zní: 
(citace) „Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu a to na základě zákona a za náhradu.“(konec 
citace) 
Pozemky p.č. 368, 369/22 v k. ú. Opatovice nad Labem jsou evidovány v katastru nemovitostí jako orná půda; dle skutečnosti jsou 
pozemky užívány jednak pro zemědělské obhospodařování (p.č. 368, jižní část), dále po nich prochází jakási „pěšina“ v území (p.č. 368, 
severní část), dále slouží jako břehový porost u vodní plochy (p.č. 369/22, jižní část) a nakonec jako vodní plocha (p.č. 369/22, severní 
část). Vlastník vlastní pozemky – ornou půdu u Opatovického písníku, které jsou využívány dle výše uvedeného, část pozemků leží dle 
ÚPSÚ v zastavitelné ploše RS; od doby platnosti ÚPSÚ – 20 let tato možnost nebyla využita. Nový územní plán svým návrhem mapuje 
stávající stav v území a zařazuje pozemky do stabilizovaných ploch NZ – plochy zemědělsky obhospodařované půdy, NSpr – plochy 
smíšené krajinné přírodní a rekreační a W – vodní plochy a toky. Stabilizované plochy v územním plánování jsou plochy, u kterých se typ 
jejich využití v návrhu nemění. 
Právo vyvlastnění, ani žádné jiné omezení vlastnického práva pro pozemky p.č. 368, 369/22 v k.ú. Opatovice nad Labem nový územní 
plán nevymezuje; vlastník pozemků má právo pozemky i nadále vlastnit, užívat je a nakládat s nimi. Vlastník pozemku dále uvádí, že je  
významnou měrou poškozen na svých stavebních právech; vlastník pozemku nedoložil v podané námitce žádné rozhodnutí o umístění 
stavby, nebo územní souhlas, které nabyly účinnosti pro stavbu, pro kterou bylo zastavění územním plánem určeno, přičemž by se 
jednalo o platná rozhodnutí; vlastník pozemků nedoložil ani uzavřenou veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní rozhodnutí a tato 
veřejnoprávní smlouva by byla účinná;  žádné takové rozhodnutí ani veřejnoprávní smlouva není známá projektantovi územního plánu a 
ani úřadu územního plánování. Náhradu škody, kterou vlastník chce požadovat, rozumí úřad územního plánování jako náhradu za změnu 
v území dle § 102 stavebního zákona – dle odst. 3 náhrada vlastníkovi nenáleží, jestliže ke zrušení určení pozemku k zastavění došlo po 
uplynutí 5 let od nabytí účinnosti ÚPSÚ, který zastavění pozemku umožnoval. Od vydání  ÚPSÚ, který zastavění částí výše uvedených 
pozemků umožnoval, uplynulo již 20 let.   

 
Použité podklady: 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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Územní plán sídelního útvaru Opatovice nad Labem 
Územní plán Opatovice nad Labem, upravený návrh územního plánu po společném jednání -11/2014 

 

 
Námitka č. 10 

Iveta Špráchalová, 

Hradec Králové,  
námitka podaná dne 21. 01. 2015 

Znění námitky: 

Jsem výlučným vlastníkem pozemků p.p.č. 220/2 (zahrady o výměře 1441 m2) a stp.č. 522 (o výměre 49 m2) v k.ú. Opatovice nad 
Labem (viz přiložený výpis z katastru nemovitostí). Celková výměra mnou vlastněných pozemků je tedy 1490 m2. 

Tyto pozemky, které tvoří jeden funkční celek uzavřený oplocením, se nacházejí v enklávě několika zahrad a čerpací stanice 
odpadních vod situovaných východně od původní trasy silnice I/37 (Hradubická). Pozemky využívá naše rodina již od 60tých let minulého 
století k zahrádkaření, pěstování produktů pro samozásobení a pro soukromé rekreační aktivity. Pozemek p.p.č. 220/2 má rovinatý 
charakter. Na pozemku stp.č. 522 je situována stavba zemědělského účelového objektu (podsklepené chaty), která slouží k uskladnění 
výpěstků a jako úkryt před nepohodou a zázemí. Pozemky mají prostřednictvím stávajícího sjezdu na p.p.č. 1569/4 v k.ú. Opatovice nad 
Labem, který zajišťuje příjezd k čerpací stanici, kvalitní dopravní napojení na veřejně přístupnou pozemní komunikaci - původní silnici 
I/37 (nyní místní komunikaci). 

Kromě mé zahrady a zahrady na p.p.č. 220/3 (o výměře 1594 m2), která je také v soukromém vlastnictví, jsou další okolní zahrady (o 
výměře cca 600 - 700 m2) v majetku obce Opatovice nad Labem (uživatelé jsou pouze nájemci pozemků). Sousední čerpací stanice 
odpadních vod, umístěná na pozemcích stp.č. 266/1 a 266/2 a pozemek p.p.č. 1569/4 (příjezdová cesta) v k.ú. Opatovice nad Labem jsou 
ve vlastnictví a správě VAK Pardubice, a.s. 

Výstavbou silnice I/37 (nyní místní komunikace) spojující Hradec Králové a Pardubice došlo v polovině 70 tých let minulého století k 
urbanisticky zcela nevhodnému rozdělení východní části zastavěného území obce Opatovice nad Labem. Jak postupně narůstala 
dopravní zátěž na této významné dopravní spojce (ostatně to je patrné i ze sčítání dopravy uvedeném v návrhu ÚPO), docházelo 
působením negativních vlivů z dopravy (hluk, emise) k výraznému snižování kvality životního prostředí na okolních pozemcích a 
stavbách. Tento neutěšený a závadný stav zásadním způsobem omezoval možnosti využívání našich pozemků. Teprve v polovině r. 2013, 
kdy došlo ke zprovoznění nové silnice I/37 (obchvatu Opatovic) a převedení tranzitní dopravy na tuto komunikaci, pominuly důvody 
bránící nám využít pozemky účelnějším a smysluplnějším způsobem. 

Jak jsem již v minulosti avizovala, ráda bych na svých pozemcích p.p.č. 220/2 a stp.č. 522 v k.ú. Opatovice nad Labem postavila 
rodinný dům, který bude řešit bytové potřeby naší rodiny. 

Informaci o tomto svém záměru jsem vyjádřila v připomínkách k návrhu zadání Územního plánu Opatovice nad Labem (dále jen 
ÚPO) ze dne 24.05.2012 a v připomínkách k návrhu ÚPO ze dne 31.03.2014 a současně jsem požádala o vymezení pozemků v ploše 
umožňující bydlení. 

Ačkoliv jsem připomínky k návrhu ÚPO podané při společném jednání řádně odůvodnila, nahlédnutím do grafické části návrhu ÚPO 
předloženého k veřejnému projednání jsem zjistila, že v dané lokalitě je stále vymezena stabilizovaná plocha RZ - plochy zahrádkářských 
osad (a to i přes to, že tento typ plochy s rozdílným způsobem využití, jak jsem v obou připomínkách uvedla, v žádném případě 
neodpovídá stávajícímu faktickému způsobu využívání území). 

Proto jsem pátrala po důvodech, jak byly moje připomínky k návrhu ÚPO vypořádány respektive proč jim nebylo vyhověno. Ačkoliv 
ustanovení § 51 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
ukládá pořizovateli povinnost ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotit výsledky projednání návrhu, tj. všechna stanoviska 
dotčených orgánů, krajského úřadu a připomínky sousedních obcí a veřejnosti, není z textové části odůvodnění návrhu ÚPO seznatelné, 
jak se pořizovatel s mými připomínkami vypořádal respektive proč jim nevyhověl. Dohledala jsem pouze jakési chabé, neúplné a 
nepřehledné vyhodnocení zpracované projektantem (tj. osobou neoprávněnou) a to pouze některých vybraných připomínek spíše 
formálního charakteru, ze kterého není vždy zřejmé, k jakému číslu připomínky se to které vyhodnocení vztahuje. Vypořádání 
připomínky č. 1, které je pro mě zásadní, jsem nedohledala vůbec. Na můj ústní dotaz vznesený přímo na veřejném projednání návrhu 
ÚPO dne 15.01.2015, zda se mými připomínkami pořizovatel vůbec zabýval a pokud ano, proč není vyhodnocení připomínek uvedeno v 
textové části odůvodnění podobným způsobem jako bylo provedeno vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu 
(zpracováno do přehledné tabulky), mně bylo odpovězeno, že vyhodnocení mých připomínek existuje a bude do odůvodnění ÚPO 
zapracováno až po skončení veřejného projednání návrhu. Takovýto postup je procesní vadou, která porušuje základní zásadu rovnosti 
účastníků procesu pořízení ÚPO a krátí moje práva při uplatňování námitek při veřejném projednání návrhu ÚPO (v každé fázi procesu 
pořízení ÚPD musí mít všichni účastnící, tj. nejen dotčené orgány a krajský úřad, možnost seznámit se s vyhodnocením svých podání tak, 
aby mohli v následující fázi na toto vyhodnocení v případě potřeby účinně reagovat). 

Z důvodu přímého dotčení mého vlastnického práva návrhem řešení ÚPO, v jehož důsledku dochází ke snížení hodnoty mých 
nemovitostí, podávám v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen SZ) následující námitky proti návrhu ÚPO: 

1. Zásadně nesouhlasím s vymezením stabilizované plochy RZ - plochy zahrádkářských osad na pozemcích p.p.č. 220/2 a 
stp.č. 522, oba v k.ú. Opatovice nad Labem a požaduji v dané lokalitě vymezit plochu přestavby Bl - bydlení v rodinných domech - 
příměstské. 
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Odůvodnění námitky: 

• Lokalita zahrnující p.p.č. 220/2 a stp.č. 522, oba v k.ú. Opatovice nad Labem (dále jen lokalita) je situována v zastavěném území 
obce. V souladu s Evropskou úmluvou o krajině, stavebním zákonem, Politikou územního rozvoje 2008 a Zásadami územního 
rozvoje Pardubického kraje jsou orgány územního plánování povinny při územně plánovací činnosti účelně využívat zastavěné území 
obce a upřednostnit rozvoj obce uvnitř zastavěného území před expanzí zástavby do krajiny. Tento princip je jedním ze základních 
cílů územního plánování vyjádřeném v § 18 odst. 4 SZ, kde se uvádí, že územní plánování chrání krajinu jako podstatnou složku 
prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti a s ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území 
a zajišťuje ochranu nezastavěného území; zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití 
zastavěného území. Toto ustanovení SZ, které definuje veřejný zájem chráněný územním plánováním, má zásadní význam pro 
nalézání přijatelných řešení na provedení změn v území. Při koordinaci veřejných zájmů, které jsou v procesu tvorby územního plánu 
oprávněny hájit dotčené orgány dle zvláštních právních předpisů, a soukromých zájmů musí orgány územního plánování tento 
veřejný zájem chráněný územním plánováním sledovat a respektovat. Dále je veřejný zájem na upřednostnění využití zastavěného 
území před expanzí zástavby do krajiny uveden ve formě priorit ve všech nadřazených nástrojích územního plánování tj. v Politice 
územního rozvoje 2008 (dále jen PÚR) - jedná se o republikovou prioritu č. 19, v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje 
(dále jen ZÚRPk) - jedná se např. o čl. 07, 121 a 133 a v neposlední řadě i ve schváleném zadání ÚPO (např. v bodu 4). V souladu s 
tímto základním cílem územního plánování lze nové zastavitelné plochy vně zastavěného území vymezovat pouze na základě 
prokázání nemožnosti využít plochy uvnitř zastavěného území. Splnění tohoto cíle musí projektant ÚP ve smyslu § 53 odst. 5 SZ 
prokázat v odůvodnění ÚP. Přestože je na několika místech odůvodnění UPO konstatováno, že tento veřejný zájem návrh ÚPO 
splňuje, v dané lokalitě tomu tak není. 

• Dle platného Územního plánu obce Opatovice nad Labem (dále jen ÚPOO) je lokalita vymezena v ploše výroby, služeb, řemesel, 
skladů a technického vybavení - DV, která dle obecně závazné vyhlášky č. 4/97, o závazných částech ÚPOO slouží pro umístění areálu 
výroby, služeb, řemesel, skladů a ploch technického vybavení, které nejsou realizovatelné v jiných územích. V této ploše jsou 
výjimečně přípustné byty služební a majitelů zařízení. Z této skutečnosti vyplývá, že platný UPOO určil tuto lokalitu jako lokalitu 
rozvojovou pro funkci výroby a skladování tzn. pro funkci, která může způsobovat daleko horší dopady na životní prostředí a okolní 
prostředí, než je funkce požadovaná. Současně za určitých podmínek připouští využití území i pro bydlení (byť by se mělo jednat 
pouze o byt služební či byt majitele zařízení). Možnosti využití lokality v souladu s platným ÚPOO však byly z důvodu značné hlukové 
zátěže z přilehlé silnice I/37 spojující Hradec Králové a Pardubice a narušení bezpečnosti provozu při navýšení četnosti využívání 
stávajícího sjezdu z této komunikace významným způsobem omezeny ne-li prakticky znemožněny. Zprovoznění nově vybudované 
silnice I/37 (obchvatu Opatovic), ke kterému došlo v polovině r. 2013, a převedení veškeré tranzitní dopravy na tuto novou 
komunikací je natolik zásadní novou skutečností a změnou podmínek v území, která je důvodem ke změně koncepce uspořádání 
ploch rozvoje obce. Nemám nic proti přesunutí rozvojových ploch pro výrobu a skladování do jihozápadní a jižní části obce (tj. mimo 
obytnou zástavbu Opatovic), ale kontinuita rozvoje obce spočívající v umožnění zastavění pozemků musí zůstat zachována - nelze 
novou územně plánovací dokumentací zcela bezdůvodně zrušit zastavění pozemků tam, kde to dle dosavadní územně plánovací 
dokumentace bylo možné a to navíc v případě, kdy došlo k takto výraznému zlepšení životního prostředí a podmínek v území. 
Takovýto přístup porušuje principy právní jistoty a oprávněná očekávání vlastníků pozemků. 

Jen pro úplnost podotýkám, že v ostatních lokalitách návrh ÚPO rozvojové plochy vymezené v platném ÚPOO přebírá respektive 
zohledňuje - jedná se např. o plochy Z1, Z6, Z9, Z14, Z15, Z18 (tj. o zastavitelné plochy pro bydlení daleko většího rozsahu situované 
vně zastavěného území, pro které bude nutné budovat novou dopravní a technickou infrastrukturu). 

• Jak jsem již uvedla v předchozím textu, lokalita má zajištěno bezproblémové dopravní napojení - je napojena stávajícím sjezdem, 
který zajišťuje příjezd k čerpací stanici odpadních vod, na zaslepený úsek původní silnice I/37 (nyní místní komunikaci). Způsob 
dopravního napojení lokality je v souladu s prioritou územního plánování hospodárně využívat stávající veřejnou dopravní 
infrastrukturu, která je vyjádřena v § 19 SZ, v PÚR (jedná se o republikovou prioritu č. 19, 24, 28) a ZÚRPk (jedná se o čl. 12 písm. g). 
Úkolem územního plánování je upřednostnit rozvoj obce v těch částech, kde je již odpovídající veřejná dopravní infrastruktura 
vybudována tak, aby výstavbou nových komunikací a jejích následnou údržbou nebyl zbytečně zatěžován rozpočet obce. V tomto 
případě by žádné nové náklady obci nevznikly. 

• Řešení napojení území na technickou infrastrukturu je možné - sítě technického vybavení jsou v dostupné vzdálenosti, 
navíc v souvislosti s vymezením rozvojových ploch v sousedství (plochy Z19, P12 a Z23 - OM na protější straně původní 
silnice I/37 a plochy Z21 - RZ) je v návrhu ÚPO navržen rozvoj technické infrastruktury. Pro zajištění její realizace je ve 
výkresu I.B4 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace vymezen koridor pro veřejně prospěšnou stavbu technické 
infrastruktury VT5. 

• Vzhledem k tomu, že lokalita se nachází v záplavovém území Labe - v jeho okrajové části a mimo aktivní zónu, nechala 
jsem si u osoby s příslušnou autorizací (Ing. J. Falty, ČKAIT 0701131) zpracovat hydrologické posouzení možnosti výstavby 
rodinného domu, které přikládám v příloze. Jeho autor v něm uvádí, že případná nová výstavba rodinného domu z 
důvodu velikosti objektu a umístění stavby, to vše i s přihlédnutím na sousední objekt čerpací stanice, který je, jak je 
patrné z grafické přílohy posouzení, situován mimo záplavové území, nemůže ovlivnit odtokové poměry v území a jeho 
výstavba je z hydrologického hlediska s ohledem na záplavové území možná za podmínky, že stavebně technické a 
konstrukční uspořádání rodinného domu bude respektovat Q-1oo. 

K závěru, že ojedinělá výstavba (nikoliv intenzivního charakteru) v území východně od původní stopy silnice I/37, které se 
nachází v záplavovém území Labe, je za určitých podmínek možná, dospěl i projektant ÚPO, který zde vymezil nové rozvojové plochy 
P14 -OK, Z21 - RZ, Z22 - TI1 a Z26a - TI2 (dříve také Z26 a Z27 - obě OK, které byly pouze z důvodu potřeby vymezení koridoru územní 
rezervy R5 pro vedení nové komunikace kolem prodejny SIKO nahrazeny plochami územních rezerv R6 a R7). Nemohu se v žádném 
případě ztotožnit s tvrzením, že zde nelze situovat žádné plochy bydlení. Ptám se tedy, proč ne zrovna plochy bydlení když jiné 
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plochy, které umožňují zastavění, v tomto území situovat lze? Škody na majetku mohou vznikat na jakékoliv stavbě (jak vysoké 
budou, záleží pouze na způsobu jejího provedení). Vzhledem k tomu, že se jedná o lokalitu o výměře cca 1500 m2, která je využívána 
respektive zastavěna chatou a pouze na místo ní by byl postaven rodinný dům v souladu s podmínkami uvedenými v hydrologickém 
posouzení, nejednalo by se o žádnou intenzivní zástavbu (navíc intenzitu zastavění lze regulovat podmínkami prostorového 
uspořádání). Na druhou stranu se v návrhu ÚPO uvádí, že místní znalost uživatelů tohoto území nasvědčuje tomu, že při zvýšení 
hladiny voda toto území obchází v trasách vodních toků. 

Také vodoprávní úřad ve svém stanovisku k návrhu ÚPO vymezení rozvojových ploch v záplavovém území nerozporuje, pouze 
zdůrazňuje potřebu respektovat § 67 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění, který zakazuje umísťování, 
povolování a provádění staveb s výjimkou vodních děl v aktivní zóně záplavového území; mimo aktivní zónu záplavových území 
mohou být stavby povolovány za podmínky souhlasu vodoprávního úřadu a při splnění jím stanovených podmínek. Vymezování 
zastavitelných ploch v záplavovém území (mimo aktivní zónu) nevylučuje ani PÚR (jedná se o republikovou prioritu č. 26) a ZÚRPk 
(jedná se o čl. 108) za podmínky prokázání výjimečnosti a odůvodněnosti případu. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o lokalitu, která je situována v zastavěném území obce a která je zastavěna chatou, měla by být 
požadovaná změna funkčního využití vymezena jako plocha přestavby. Pro případné odůvodnění výjimečnosti i pro plochy přestavby 
(výjimečnost je vztažena na zastavitelné plochy) lze využít toto odůvodnění s důrazem na účelné a hospodárné využití zastavěného 
území obce, výhodné dopravní napojení a zpracované hydrologické posouzení. 

• Jiné limity využití území, hodnoty území a veřejné zájmy chráněné zvláštními právními předpisy, které by omezovaly či přímo 
znemožňovaly požadované využití území se v dané lokalitě neuplatňují. Čerpací stanice odpadních vod umístěná na sousedním 
pozemku nijak neomezuje možnosti využití lokality (toto zařízení nemá stanoveno žádné ochranné pásmo), nově zprovozněný úsek 
silnice I/37 se nachází ve vzdálenosti cca 150 m (lokalita není dotčena ochranným pásmem ani nejsou překračovány hlukové limity), 
zemědělská půda má nízkou bonitu (jedná se o III. třídu ochrany ZPF) a v neposlední řadě požadovaná změna využití území nemůže 
přírodní hodnoty v okolí - lokální biokoridor LBK 47 - nijak negativně ovlivnit. 

• Lokalita je součástí širšího urbanizovaného území (tj. území zastavěného a k zastavění určeného) mezi původní a novou trasou 
silnice I/37, které slouží pro bydlení v rodinných domech (nachází se zde 6 rodinných domů) a k rekreaci spojenou se zahrádkářskou 
činností (zahrady s chatami), která by měla být návrhem plochy Z21 ve střední dosud nezastavěné části území posílena. Na východě 
toto území ohraničuje vodní tok a v severní části doplňuje plocha zeleně přírodního charakteru, které jsou součástí ÚSES (LBK 47 a 
LBC 57). Vzhledem k tomu, že rekreace a zahrádkaření jsou činnosti, které jsou realizovány jak v plochách Bl tak v plochách RZ, není 
způsob využití obou ploch ve vzájemné funkční kolizi. Naopak obě tyto plochy mohou vedle sebe existovat ve vzájemné symbióze. V 
případě potřeby lze základní ochranu krajinného rázu zajistit stanovením podmínek plošného a prostorového uspořádání. Způsob 
využití plochy Bl nijak nekoliduje ani s využitím sousední plochy TI1. 

• V neposlední řadě uvádím, že vymezené funkční využití, tj. stabilizovaná plocha RZ -plochy zahrádkářských osad, jak jsem již 
upozorňovala v připomínkách k návrhu zadání a v připomínkách k návrhu ÚPO, neodpovídá dosavadnímu faktickému způsobu 
využívání lokality. Tyto pozemky nikdy nebyly součástí žádné zahrádkářské osady. Zahrádkářská osada je obecně chápána jako 
pozemek tvořený množstvím parcel o velikosti cca 400 m2, který bývá provozován spolkem, nejčastěji Českým zahrádkářským 
svazem, který jednotlivé parcely svým členům pronajímá. Osada bývá obvykle uzavřena oplocením a jednotlivé parcely, na kterých 
jsou zřizovány drobné zahradní chatky, jsou odděleny živým plotem. Dále bývají v osadách budovány společné budovy (klubovny, 
případně sociální zařízení) a rozvody užitkové vody. Práva a povinnosti uživatelů jednotlivých zahrádek se řídí osadním řádem. 

Navíc zastavěná plocha chaty na pozemku stp.č. 522 již nyní překračuje 25 m2 tzn., že stanovené podmínky využití plochy RZ 
včetně regulace staveb zahrádkářských chat s odkazem na definici uvedenou ve vyhlášce č.3/2008 Sb., v platném znění mají pro mě 
účinky stavební uzávěry (pominu-li, že se, jak jsem již upozorňovala v předchozích připomínkách k návrhu ÚPO, jedná o 
nepřípustnou regulaci staveb, která dle SZ překračuje meze zákonnosti příslušející územnímu plánu a dostává se do podrobnosti 
regulačního plánu; tento stav nemůže zhojit ani odkaz na definici uvedenou v právním předpisu, který slouží pouze pro oceňování 
staveb). 

 
2. Nesouhlasím s vymezením plochy územní rezervy R5 pro funkci DS1 - dopravní infrastruktura silniční - silniční síť a žádám o její 

vypuštění. V opačném případě požaduji podmínit plochu R5 řešením komplexní protipovodňové ochrany urbanizovaného území 
východně od původní silnice I/37. 

Odůvodnění námitky: 

• Tato plocha má vytvořit podmínky k prověření možnosti vedení nového silničního propojení původní trasy silnice I/37 (nyní místní 
komunikace) v trase pod inundačním mostem pod přeložkou silnice I/37, kolem obchodního zařízení SIKO s napojením na stávající 
sjezd z MÚK Opatovice nad Labem. Účelem této komunikace má být řešení dopravního napojení levobřežní části města Hradec 
Králové a obce Vysoká n.L. na nově vybudovanou silnici I/37. 

I přes to, že by se mělo jednat pouze o plochu územní rezervy, jejímž účelem je zajistit ochranu území před zásahy, které by 
mohly stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit, je zcela evidentní, že uvažované nové silniční propojení by zásadním 
způsobem zhoršilo odtokové poměry v území severně od této silnice. Na jedné straně tato komunikace vytvoří protipovodňovou 
hráz a ochrání tak vnitřní část území, kde se nachází obchodní zařízení SIKO a uvažuje se o výstavbě dalších obchodních zařízení v 
ploše P14 a v plochách R6 a R7 (dříve Z26 a Z27), na druhé straně se v případě záplavy voda ještě více rozlije do území severně od 
této komunikace tedy i na mé pozemky a dojde k ještě větším povodňovým škodám. 

Pokud by mělo být toto řešení dále sledováno, požaduji v rámci stanovení podmínek pro prověření plochy R5 podmínit tuto 
plochu řešením komplexní protipovodňové ochrany urbanizovaného území situovaného východně od trasy původní silnice I/37 
např. vybudováním protipovodňové hráze mezi navrženou silnicí a silnicí I/37 (obchvatem Opatovic), která může být doplněna zdrží 
sloužící k zachycení povodňových vod (poldrem). 
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• Plocha R5 byla do návrhu ÚPO zapracována na základě stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje (dále jen KÚPk) jako 
nadřízeného orgánu územního plánování za účelem vypořádání připomínek města Hradec Králové a obce Vysoká n.L. uplatněných 
při společném jednání. K tomu uvádím, že úkolem KÚPk vyplývajícím z § 50 odst. 7 SZ je zajištění koordinace využívání území z 
hlediska širších územních vztahů tzn., že krajský úřad hodnotí, jak jsou v návrhu ÚP dodrženy návaznosti záměrů na hranici 
řešeného území se záměry uvedeným v ÚP sousedních obcí a dále pak hodnotí, jak jsou zpřesněny záměry nadmístního významu 
vyplývající ze zásad územního rozvoje a politiky územního rozvoje. Ze ZÚRPk žádný požadavek na řešení tohoto problému 
nevyplývá. Neznamená to však, že KÚPk může požadovat řešení problémů a zájmů města Hradec Králové a obce Vysoká n.L. na úkor 
občanů obce Opatovíce n.L. a nutit obec Opatovice k řešení tohoto závadného stavu na svém území. 

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanovení čl. 8 Ústavy ČR zaručuje právo 
územních samosprávných celků na samosprávu. V mezích ústavy ČR jsou potom kompetence orgánů obcí a krajů konkretizovány v 
jednotlivých zákonech, zejména v obecním a krajském zřízení a v případě územního plánování i ve stavebním zákoně. Dle zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů platí, že obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých 
občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Obec spravuje své záležitosti samostatně a státní orgány a orgány krajů 
mohou do samostatné působnosti zasahovat jen vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem, který zákon stanoví. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že KÚPk jako nadřízený orgán územního plánování svým požadavkem překračuje rozsah své 
působnosti stanovené v § 50 odst. 7 SZ - jedná se o nepřípustný zásah orgánu státní správy do práva obce Opatovice n.L. na 
samosprávu. Vzniklé problémy mohly a měly příslušné orgány Hradce Králové a Vysoké n.L. předvídat již v průběhu územního a 
stavebního řízení na stavbu silnice I/37, kdy měly možnost důsledně hájit zájmy svých občanů. Ačkoliv se postavil a zprovoznil 
obchvat Opatovic a uživatelé staveb a pozemků v území přiléhajícím k trase původní silnice I/37 si mohli konečně oddychnout od 
hluku a dalších škodlivých vlivů z dopravy, navrženým řešením by se znovu snížila kvalita životního prostředí, pohoda bydlení a 
uživatelský komfort v tomto území. Proto by neměli zástupci obce Opatovice n.L. tlakům sousedních obcí ustupovat. 

• Město Hradec Králové má v konceptu nového Územního plánu Hradce Králové (dále jen ÚPHK) v jižním sektoru města navrženy 2 
varianty nového dopravní propojení pravobřežní a levobřežní části města prostřednictvím nového komunikačního propojení z MÚK 
Březhrad na silnici III/29810 snovým mostem přes Labe. Na základě výsledků projednání konceptu ÚPHK a schválených pokynů pro 
zpracování návrhu je v právě zpracovávaném návrhu ÚPHK dále sledována varianta severní, která se na silnici III/29810 napojuje 
jižně od ČOV v ul. V Mlejnku. Toto navržené dopravní řešení zasahuje i na katastr obce Vysoká n.L. Vzhledem k tomu, že v platném 
Územním plánu Vysoká n.L. není tato záležitost řešena a připravuje se zahájení prací na zpracování zprávy o uplatňování ÚP Vysoká 
n.L., která s největší pravděpodobností vyústí v pořízení změny, bude v navazujících územně plánovacích činnostech zajištěna 
koordinace navrženého záměru. Z těchto důvodů není nutné v ÚPO vymezovat plochu R5. 

•   Další možnou variantou, která nebude zhoršovat životní prostředí a kvalitu bydlení občanů Opatovic je úprava křižovatky silnic I/37 a 
III/29813 v SV části Opatovic v místě, kde odbočuje obchvat Opatovic. Tato úprava by předpokládala vybudování nového 
připojovacího ramene ze silnice III/29813 na silnici I/37 ve směru na Pardubice (v opačném směru to není nutné řešit). 

 

3. Nesouhlasím s vymezením koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu technické infrastruktury VT5, který zasahuje na pozemek 
p.p.č. 220/2 v k.ú. Opatovice nad Labem, a požaduji jeho posunutí mimo tento pozemek. 

Odůvodnění námitky: 

Vymezení koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu technické infrastruktury zakládá ve smyslu § 170 odst. 1 písm. a) SZ právo 
vyvlastnit pozemky potřebné pro umístění stavby respektive zřídit k dotčeným pozemkům věcné břemeno. Koridor VT5 zcela 
bezdůvodně zasahuje na můj pozemek p.p.č. 220/2 v k.ú. Opatovice nad Labem, který je oplocen. Sousední pozemek p.p.č. 1569/4 v k.ú. 
Opatovice nad Labem, který je využíván jako příjezdová cesta k čerpací stanici odpadních vod, má dostatečnou šířku umožňující 
vymezení koridoru VT5 mimo p.p.č. 220/2 v k.ú. Opatovice nad Labem. Měřítko a přesnost zpracování ÚPO tento posun umožňuje. 

Z grafické části návrhu ÚPO, výkresu I.B3b dovozuji, že koridor VT5 je vymezen pro stavbu vodovodního řadu zajišťujícího dodávku 
vody pro plochu Z21 - RZ případně Z22 - TI1. Vzhledem k tomu, že z textové části návrhu UPO není zřejmé, zda je moje domněnka 
správná, považuji za potřebné do výroku doplnit, o jaký druh technické infrastruktury se jedná a v odůvodnění uvést důvod vymezení 
této veřejně prospěšné stavby (to se týká všech staveb technické infrastruktury, které jsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby). 

4. Požaduji do podmínek využití zastavitelné plochy Z22 s funkčním určením TI1 - technická infrastruktura - inženýrské sítě 
zapracovat podmínku, že u staveb a zařízení technické infrastruktury bude v územním respektive stavebním řízení 
prokázáno, že případné negativní vlivy na životní prostředí nepřekročí hranice plochy. 

Odůvodnění námitky: 

Vzhledem k tomu, že v textové části návrhu ÚPO jsem nedohledala, pro jaký konkrétní účel je plocha Z22 s funkčním určením TI1 - 
technická infrastruktura - inženýrské sítě vymezena (s ohledem na její polohu v těsném sousedství čerpací stanice odpadních vod 
dovozuji, že pro rozšíření této stavby nebo výstavbu souvisejících staveb či zařízení), požadují do podmínek využití plochy Z22 doplnit 
podmínku, že u staveb a zařízení technické infrastruktury bude v územním respektive stavebním řízení prokázáno, že případné negativní 
vlivy na životní prostředí nepřekročí hranice plochy. Dále považuji za nutné doplnit do textové části odůvodnění, pro jakou stavbu či 
zařízení technické infrastruktury je tato plocha určena a uvést důvody vymezení. 

Na základě výše uvedeného je zřejmé, že návrh ÚPO významným způsobem zasahuje do mého vlastnického práva, garantovaného čl. 
11 Listiny základních práv a svobod. Proto důrazně apeluji na orgány územního plánování, které se jak v přenesené tak samostatné 
působnosti spolupodílejí na zpracování a pořízení ÚPO, tj. na pořizovatele, určeného zastupitele, projektanta a zastupitelstvo obce, které 
bude o námitkách rozhodovat, na dodržování zákonnosti zejména stavebního zákona (s důrazem na cíle územního plánování uvedené v 
§ 18 SZ) a jeho prováděcích předpisů, zvláštních právních předpisů a v neposlední řadě i zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 



ÚZEMNÍ PLÁN OPATOVICE NAD LABEM                                   etapa: ÚP PRO VYDÁNÍ                                                 příloha: I.A  -  TEXTOVÁ ČÁST 
ODŮVODNĚNÍ  

297 
příloha:  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP                                                                                                                                                 

pozdějších předpisů. 

V této souvislosti odkazuji na judikaturu Nejvyššího správního soudu, ze které vyplývá, že podmínkou zákonnosti ÚPO je, že veškerá 
omezení vlastnických a jiných věcných práv z něho vyplývající mají ústavně legitimní a o zákonné cíle opřené důvody a jsou činěna v 
nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s 
vyloučením libovůle (zásada subsidiarity a minimalizace zásahu). Výsledné funkční a prostorové uspořádání území musí vždy 
představovat rozumný kompromis a vyváženost mezi jednotlivými veřejnými zájmy navzájem, ale i mezi veřejnými zájmy na straně jedné 
a soukromými zájmy na straně druhé. 

Dále upozorňuji na ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá správním 
orgánům, tj. i orgánům územního plánování, šetřit práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního 
orgánu dotýká tzn., že správní orgány musí postupovat tak, aby nevznikaly bezdůvodné rozdíly, aby nebyli jednotliví vlastníci vystaveni 
nerovným podmínkám a libovůli. 

V opačném případě budu nucena hájit svoje práva dalšími zákonnými prostředky. 

Podpis :  

Iveta Špráchalová, v.r. 

Přílohy námitky: 
Výpis z katastru nemovitostí dokladující vlastnická práva 
Snímek katastrální mapy se zákresem území dotčeného námitkou 
Hydrologické posouzení 

 

Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se v bodě 1. zamítá. 

Pozemky p.p.č. 220/2 a stp.č. 522, v k.ú. Opatovice nad Labem zůstanou v novém ÚP ve stabilizované ploše RZ - 
plochy zahrádkářských osad.  

Odůvodnění: 
Pozemky p.č. 220/2 a p.č.st. 522 v k.ú. Opatovice nad Labem, které jsou dotčeny návrhem řešení územního plánu, jsou ve vlastnictví paní 
Ivety Špráchalové; námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona. 

• Návrh Územního plánu Opatovice nad Labem (dále jen „nový ÚP, nebo návrh ÚP“) je zpracován pod hlavičkou zodpovědného 
projektanta, autorizovaného architekta dle schváleného zadání (září 2012). Schválené zadání obsahuje mimo jiné požadavky na 
plošné a prostorové uspořádání území, mezi které v první řadě patří požadavky na zásady urbanistické koncepce a koncepce 
uspořádání krajiny, jako např., že stávající urbanistická koncepce bude zachována a dále rozvíjena, že budou respektovány centrální 
prostory sídel, urbanistické dominanty, stávající charakter zástavby a její výšková hladina, že zastavitelné plochy budou řešeny tak, 
aby byl minimalizován a optimalizován zábor PUPFL, dále že územní plán nebude vymezovat zastavitelné plochy mimo sídlo, ve 
volné krajině (s výjimkou ploch pro nezbytné stavby technické vybavenosti). Tyto požadavky vychází z nástrojů územního plánování - 
Politiky územního rozvoje ČR (dále jen „PÚR“) a Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (dále jen „ZÚR Pk“), které jsou ve 
schváleném zadání také uvedeny. Nový ÚP vymezuje s ohledem na schválené zadání, stavební zákon a další související předpisy, s 
ohledem na znalost území, jeho hodnoty, limity, problémy a záměry 12 zastavitelných ploch pro rodinné bydlení a 1 přestavbovou 
plochu pro bydlení hromadné. Nový ÚP tedy vymezuje zastavitelné plochy bydlení o celkové rozloze 23,84 ha; z toho 2 plochy o 
výměře cca 0,71 ha jsou uvnitř zastavěného území, 3 plochy o výměře cca 0,95 ha jsou nově vymezeny a zbytek ploch o výměře  
22,18 ha jsou plochy, které projektant respektoval a převzal z toho času platného Územního plánu sídelního útvaru Opatovice nad 
Labem (dále jen „ÚPSÚ“). Všechny tyto zastavitelné plochy respektují mimo jiné požadavek zadání, že přímo navazují na zastavěné 
územím a u ploch většího plošného rozsahu je navržena etapizace výstavby tak, aby rozvoj sídla byl postupný a přirozený a aby 
nedošlo k narušení prostorové kompozice a kompaktnosti sídla. Návrh ÚP, konkrétně způsob vymezení zastavitelných ploch 
projektant odůvodňuje v textové části odůvodnění, která je zpracována v souladu s dikcí stavebního zákona (dále také „SZ“) a 
vyhlášky č. 500/2006 Sb. Odůvodnění zpracované projektantem je popsáno z větší části v obecné rovině, čímž je reagováno také na 
formulaci požadavků ve schváleném zadání; část, která popisuje splnění požadavků uplatněných ve společném jednání je uvedena 
konkrétně k jednotlivým připomínkám. Odůvodnění územního plánu bylo po veřejném projednání doplněno o návrhy vyhodnocení 
připomínek uplatněných podle § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona (společné jednání) a také § 52 odst. 3 (veřejné projednání) a 
návrhy rozhodnutí o námitkách uplatněných podle § 52 odst. 3 stavebního zákona. Výsledky projednání návrhu územního plánu po 
společném jednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem podle § 51 odst. 1 vyhodnotil a zajistil úpravu návrhu. Stavební 
zákon neřeší a nenařizuje, kdy se mají výsledky společného jednání zveřejnit v textové části odůvodnění návrhu územního plánu. 
Povinností pořizovatele je podle § 53 odst. 1 stavebního zákona doručit dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému 
orgánu návrhy vyhodnocení připomínek ze společného jednání a veřejného projednání a návrhy rozhodnutí o námitkách z veřejného 
projednání a vyzvat je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Tato dikce stavebního zákona je uvedena až po 
etapě veřejného projednání (§ 52 SZ); postupem pořizovatele, který se opírá o metodiku Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen 
„MMR“) a doporučení příslušného nadřízeného orgánu územního plánování je, že návrhy vyhodnocení připomínek ze společného a 
veřejného projednání a návrhy rozhodnutí o námitkách z veřejného projednání jsou do odůvodnění územního plánu vkládány až po 
jejich výše uvedeném projednání. Tento postup je volen kromě výše uvedeného také z důvodů, že projednáním vyhodnocených 
připomínek a námitek může dojít na základě uplatněného stanoviska dotčeného orgánu k úpravě způsobu jejich vyhodnocení. 
Všechny obdržené připomínky sousedních obcí a veřejnosti, všechna stanoviska dotčených orgánů a krajského úřadu po společném 
jednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil; výsledky vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a 
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krajského úřadu byly v odůvodnění územního plánu uvedeny a návrh vyhodnocení připomínek byl zpracován, odsouhlasen určeným 
zastupitelem a vložen do spisu; spis územního plánu je veden pořizovatelem a je možné kdykoliv do něj nahlížet a činit z něj výpisy 
nebo kopie.  

• Možnosti využití předmětných pozemků dle platného ÚPSÚ - Na pozemcích p.č.st. 266/1 a 266/2 k.ú. Opatovice nad Labem je od 
doby schválení ÚPSÚ plocha, která respektuje stávající čistírnu odpadních vod (toho času již čerpací stanici odpadních vod). Lokalita 
leží dle ÚPSÚ v zastavěném území v zóně výroby, služeb, řemesel, skladů a technického vybavení – DV. Zóna DV zde byla umístěna 
jednak z důvodu hlukové zátěže z přilehlé silnice I/37 spojující Hradec Králové a Pardubice a také z důvodu existence stávající ČOV. 
Severním směrem je v ÚPSÚ vymezená zastavitelná plocha pro budoucí rozšíření čistírny odpadních vod (dále jen ČOV“), která je 
územním plánem vymezena také jako plocha pro veřejně prospěšnou stavbu pro rozšíření ČOV.  Dle  ÚPSÚ má ČOV stanovené 
ochranné pásmo. Koncepce odvádění odpadních vod byla změněna; stávající ČOV byla přesunuta do Pohřebačky a na jejím místě 
byla umístěna (r. 1998) čerpací stanice odpadních vod (dále jen „ČS“). ČS a negativní vlivy jejího provozu (hluk a pach) nebylo ve 
vztahu k bydlení nutné posuzovat. V zóně DV jsou dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/97, o závazných částech ÚPSÚ (dále jen 
„vyhláška“), ve znění pozdějších vyhlášek výjimečně přípustné byty služební a majitelů zařízení. Služební byty jsou dle příslušného 
zákona, kterým je prováděcí předpis občanského zákoníku - zákon č. 102/1992 Sb. byty v domech a jiných objektech určené pro 
ubytování osob, které mají v těchto bytech bydlet ze služebních důvodů proto, že by jinak byl ohrožen provoz objektů nebo 
znemožněn výkon jejich zaměstnání. Za tím účelem byly tedy vymezeny služební byty v zóně DV a byly vymezeny jako výjimečně 
přípustné – to znamená, že v případě nemožnosti splnění podmínek pro bydlení (např. hygienických) by nebylo možné v této ploše 
bydlení povolit. Vlastník pozemků uvádí, že možnosti využití lokality v souladu s platným ÚPSÚ však byly z důvodu značné hlukové 
zátěže z přilehlé silnice I/37 spojující Hradec Králové a Pardubice a narušení bezpečnosti provozu při navýšení četnosti využívání 
stávajícího sjezdu z této komunikace významným způsobem omezeny ne-li prakticky znemožněny. Zóna DV slouží dle vyhlášky pro 
umístění areálu výroby, služeb, řemesel, skladů a ploch technického vybavení, které nejsou realizovatelné v jiných územích; jedná se 
o stavby, u kterých není nutná ochrana před hlukovou zátěží. Co se týká narušení bezpečnosti provozu při navýšení četnosti 
využívání stávajícího sjezdu z komunikace I/37- zóna DV má dle  ÚPSÚ označení lokality 57; tato lokalita má společně s lokalitami 56, 
58 dle vyhlášky ÚPSÚ stanovené podmínky výstavby.  Podmínky výstavby jsou limitovány požadavky vyplývajícími ze staveb 
v záplavovém území, způsobem technického řešení obchvatu, přehodnocením kategorie části stávající komunikace I/37 a jsou 
podmíněny zajištěním souladu s VÚC (Velký územní celek – toho času platná územně plánovací dokumentace kraje) a vydáním 
rozhodnutí pro trasu obchvatu. Dále respektováním podmínky vyplývající z pásma hygienické ochrany 2b (toho času je limit již 
neplatný), podél vodotečí bude ponechán volný pás š. 10 m (biokoridory, biocentra). Před realizací výstavby je nutné zpracovat 
zastavovací studii s konkrétním vyřešením obslužných komunikací včetně inženýrských sítí. ÚPSÚ svým řešením zohlednil všechny 
limity a problémy v území, které měly být vyřešeny v zastavovací studii.    

• Možnosti využití předmětných pozemků dle nového ÚP - V průběhu zpracování nového návrhu územního plánu (dále jen „nový ÚP“) 
došlo k realizaci stavby přeložky, resp. rozšíření silnice I/37 na čtyřpruh v úseku Březhrad – Opatovice. Dokončení stavby a uvedení 
do provozu proběhlo v roce 2013. V roce 2014 byla silnice zařazena do silniční sítě do kategorie silnic I. třídy. Původní silnice I/37 
bude překvalifikována na kategorii místní komunikace. Realizací nové silnice I/37 došlo ke změně podmínek v území, které byly 
jedením z důvodů návrhu nové urbanistické koncepce územního plánu. S ohledem na schválené zadání a všechny další podmínky je 
území mezi původní silnici I/37 a stávajícím přivaděčem Elektrárny Opatovice navrženo tak, aby nedocházelo ke zhoršení podmínek 
(především limitu záplavového území). V tomto území územní plán navrhuje jen nezbytně nutné zastavitelné plochy. Namítající 
uvádí, že kontinuita rozvoje obce spočívající v umožnění zastavění pozemků musí zůstat zachována a že nelze novou územně 
plánovací dokumentací zcela bezdůvodně zrušit zastavění pozemků. ÚP se v této lokalitě v podstatě vrátil k původnímu řešení ÚPSÚ, 
kde byla lokalita (kromě plochy stávající ČS) vyznačena jako stav - zahrádkářské kolonie (výkres č. 2 - urbanistický návrh). Od doby 
platnosti Změny č. 3 ÚPSÚ, která byla schválena dne 7. 3. 2002, je toto území určeno pro plochu DV – zónu výroby, služeb, řemesel, 
skladů a technického vybavení pod označením 57 a severním a jižním směrem jsou vymezeny zastavitelné plochy DV pod označením 
56 a 58. Pro všechny tyto tři plochy stanovuje vyhláška nutnost před realizací výstavby zpracování zastavovací studie. Předmětné 
pozemky byly tedy od doby platnosti ÚPSÚ, r. 1995 zobrazeny jako stabilizované plochy zahrádkářských kolonií, které nebyly určeny 
k zastavění.  Návrh na plochu DV od roku 2002 umožňuje zastavění, ale nikoliv stavbami rodinných domů; výjimečně přípustnými 
v plochách DV jsou byty služební a majitelů zařízení. Předmětné území je pro plochu DV vymezeno již 13 roků a úřadu územního 
plánování nebyla v této lhůtě předložena žádná zastavovací studie, v území nebyla realizována žádná stavba dle podmínek 
stanovených pro plochy DV. Nový ÚP je zpracován autorizovaným architektem, který při svém návrhu kromě schváleného zadání 
vychází z toho času platného ÚPSÚ; od doby schválení ÚPSÚ nastaly zásadní změny v platné legislativě, která odráží také „novum“ 
ohledně politiky územního plánování (myšleno i jako nástroj územního plánování), která určuje zcela nové priority územního 
plánování především pro zajištění udržitelného rozvoje území; na tuto situaci reaguje i stavební zákon, který v přechodných 
ustanoveních § 188 odst. 1 uvádí, že územně plánovací dokumentace sídelního útvaru schválené před 1. lednem 2007 lze do 31. 
prosince 2020 podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak pozbývají platnosti. Z toho vyplývá, 
že tyto původní dokumentace již neodpovídají požadavkům nové legislativy a je nutné je min. upravit. Na základě těchto skutečností 
nelze konstatovat, že umožnění zastavění pozemků musí zůstat zachováno a nelze jej novou územně plánovací dokumentací zrušit. 
Namítající uvádí, že zastavění pozemků nelze zrušit bezdůvodně; součástí nového ÚP je odůvodnění zpracované v souladu 
s požadavky stavebního zákona; textová část odůvodnění vysvětluje základní koncepci nového ÚP – vymezením rozvojových ploch 
jsou zohledněna řešení platného ÚPSÚ, dlouhodobě sledované záměry, rozsah limitů využití území, civilizační, kulturní a přírodní 
hodnoty území; přírodní a technické limity (např. vodoteč, komunikace apod.) nebudou dále překračovány; v lokalitách, jejichž 
možnosti dalšího využití jsou limitovány např. rozsahem záplavového území, nejsou navrhovány nové rozvojové plochy.   

Návrh nového ÚP jak je výše popsáno zohledňuje řešení platného ÚPSÚ, tedy především vymezení zastavitelných ploch (např. Z1, Z6, 
Z9, Z14, Z15, Z18), které jsou určeny pro bydlení v rodinných domech; ve většině těchto ploch již proběhly, a nebo probíhají další 
navazující řízení a také realizace výstavby. Všechny plochy navazují na stabilizované, zastavěné území a jsou doplněním proluk, tvoří 
arondaci sídla.   
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• Pozemky p.č. 220/2 a p.č.st. 522 v k.ú. Opatovice nad Labem jsou součástí lokality, která má dopravní napojení účelovou veřejně 
přístupnou komunikací, jedná se o stávající sjezd z původní silnice I/37. Účelová komunikace leží na pozemku p.č. 1569/4 a je ve 
vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Námitka uvádí, že má lokalita zajištěno bezproblémové dopravní 
napojení; stávající dopravní napojení je bezproblémové pro potřeby obsluhy ČS, což je pro lokalitu prioritní funkce. Pro zpřístupnění 
pozemků rodinných domů je jedním z požadavků vyhlášky č. 501/2006 Sb., nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je 
pozemní komunikace – 8m při obousměrném provozu. Šířka stávajícího veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní 
komunikace, tj. pozemku p.č. 1569/4 je cca 6 až 7,5 m; v případě, že by měl pozemek sloužit pro napojení rodinných domů, jeho šířka 
je nevyhovující; na základě těchto skutečností nelze jednoznačně konstatovat, že je v této lokalitě vybudována odpovídající veřejná 
dopravní infrastruktura. 

• Pro doplnění systémů technické infrastruktury (TI) na východním okraji zastavěného území Opatovic nad Labem vymezuje nový ÚP 
koridor veřejně prospěšné stavby VT5 s možností vyvlastnění, kde institut vyvlastnění se uplatní na pozemcích, které nejsou ve 
vlastnictví obce. Jedná se o vymezení koridoru, který vyznačuje trasu, do které budou umístěny (mohou být umístěny) jednotlivé 
linie vedení systému technické infrastruktury dle podrobnější dokumentace – měřítko, ve kterém je územní plán zpracován, 
neumožňuje přesné vymezení tras TI. Část koridoru VT5 je na základě vypuštění zastavitelné plochy Z21 zrušena; jedná se o větev, 
která směřovala z trasy původní komunikace I/36 východním směrem až k zastavitelné ploše Z21. 

• Pozemky p.č. 220/2 a p.č.st. 522 v k.ú. Opatovice nad Labem včetně pozemků p.č.220/3, 220/4 a 220/7, leží v záplavovém území Q100 
řeky Labe a mimo aktivní zónu záplavového území a také v území zvláštní povodně pod vodním dílem Rozkoš . Dle sdělení Povodí 
Labe, jako správce povodí zn. PVZ/15/4725/Ši/0 ze dne 23.2.2015 v rámci projektu „Tvorba map povodňového nebezpečí a 
povodňových rizik v oblasti povodí Horního a středního Labe a uceleného úseku dolního Labe" byla koncem roku 2013 zpracována 
nová studie Labe, jež poskytuje aktuální informace o hloubkách a rozlivech v území. Mapa záplavového území zahrnuje záplavové 
čáry pro průtokové scénáře Q5,Q20, Q100 a dále také Q500, následně byl aktualizován také rozsah aktivní zóny záplavového území. 
Zpracovaný návrh byl v 2. polovině roku 2015 předložen vodoprávnímu úřadu k novému stanovení záplavového území a vymezení 
aktivní zóny záplavového území. Dle Povodí Labe je problematická lokalita Z21 (RZ - zahrádkové osady), kde jsou na ploše 2,56 ha 
navrženy objekty zahrádkářských chat. Celá lokalita bude zaplavena již při průtocích Q5 a podle dostupných podkladů jde o území s 
vysokým povodňovým ohrožením. Inundačním otvorem tělesa obchvatu bude za povodňových stavů procházet inundační proud, z 
tohoto důvodu by mělo území východně od původní trasy silnice I/37 zůstat nezastavěné, aby nemohlo dojít ke vzdouvání vody a 
následnému ohrožení stávající zástavby. Protipovodňové opatření formou terénní úpravy, jež negativně ovlivní odtokové poměry v 
zájmovém území, je proto nepřijatelné. Z těchto důvodů byla lokalita Z21 z návrhu ÚP vypuštěna. Povodí Labe sděluje, že změna 
funkčního využití z plochy rekreace -zahrádkové osady na pozemcích p.č. 220/2, 220/3, 220/4 a 220/7 na plochu přestavby „Bl - 
bydlení v rodinných domech příměstské" je nevhodná. Celé dotčené území doporučuje ponechat jako území určené k rozlivům a s 
ohledem na kategorii povodňového ohrožení nepovolovat ani nerozšiřovat stávající zástavbu. 

Dne 29.12.2015 nabylo účinnosti opatření obecné povahy, které stanovilo „záplavové území (dále jen „ZÚ“) významného vodního 
toku Labe na území Pardubického kraje ř.km 935,713-986,988 a vymezilo „aktivní zónu záplavového území (dále jen „AZZÚ“) 
významného vodního toku Labe na území Pardubického kraje ř.km 935,713-986,988“. Nové vymezení ZÚ potvrdilo výše uvedené; tj. 
že  pozemky p.č. 220/2 a p.č.st. 522 včetně pozemků p.č.220/3, 220/4 a 220/7 a dalších v k.ú. Opatovice nad Labem, leží v 
záplavovém území Q100 řeky Labe a mimo aktivní zónu záplavového území. Vzhledem k této skutečnosti a na základě výsledků 
veřejného projednání byl návrh územního plánu opětovně přehodnocen s ohledem na vymezení rozvojových ploch východně od 
původní silnice I/37; z navržených ploch - plocha P14 byla změněna na plochu ZO, plocha Z21 byl zrušena, plocha Z20 byla změněna 
na plochu ZS – zeleň – soukromá a vyhrazená, Z22 s ohledem na její dlouhodobý veřejný zájem je ponechána a plocha Z26c (námitka 
uvádí nesprávnou značku Z26a) je navržena jako plocha DS3 dopravy v klidu. Zastavitelné plochy Z26b a Z27b určeny pro plochu DS2 
na základě vypuštění původních zastavitelných ploch Z26a a Z27a (OK) ztratily svůj význam a proto byly také vypuštěny. Část plochy 
Z26b v délce plochy Z26c (DS3) byla ponechána. V předmětném území východně od původní silnice I/37 zůstaly pouze rozvojové 
plochy umožňující výstavbu nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury.   

Vymezování zastavitelných ploch v záplavovém území (mimo aktivní zónu) řeší skutečně, jak uvádí namítající, PÚR (jedná se o 
republikovou prioritu č. 26) a také ZÚR Pk (jedná se o čl. 108), ale dle jejich priorit a zásad lze tyto plochy vymezit jen ve zcela 
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Nový ÚP navrhuje dostatek zastavitelných ploch pro bydlení v rodinných domech i 
s 20 % rezervou. Všechny tyto zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech jsou kromě třech převzaty z platného ÚPSÚ. Při 
řešení koncepce územního plánu nenastala situace, aby se musela výjimečně, nebo z mimořádného důvodu umístit zastavitelná 
plocha pro bydlení v rodinných domech do záplavového území. V případě požadavku změny pozemků p.č. 220/2 a p.č.st. 522 na 
plochu bydlení by se jednalo o plochu přestavby; i přes to, že by se jednalo o plochu přestavby, jednalo by se o novou stavbu jiného 
charakteru než je stavba zemědělského účelového objektu (podsklepené chaty), která slouží k uskladnění výpěstků a jako úkryt před 
nepohodou; jednalo by se o stavbu pro trvalé rodinné bydlení, což musí autorizovaná osoba s ohledem na existenci záplavového 
území respektovat a nemůže svým návrhem vytvářet předpoklady pro budoucí možné ohrožení jednak trvalého bydlení a také území 
obce záplavou.   

• Území východně od původní komunikace I/37 ovlivňují kromě výše uvedených limitů, také další pro tvorbu koncepce územního 
plánu významné limity a hodnoty - území s archeologickými nálezy, nemovité kulturní památky, krajinná památková zóna 
(nevyhlášená), místa krajinného rázu, významný krajinný prvek, přírodní památka, evropsky významné lokality a další. Stanovená 
koncepce územního plánu respektuje všechny limity a hodnoty a do území východně od původní komunikace I/37 nenavrhuje nové 
rozvojové plochy. Čerpací stanice odpadních vod (ČS) umístěná na sousedním pozemku nemá stanoveno ochranné pásmo; 
zastavitelná plocha Z22 je dle nového ÚP určena pro plochu technické infrastruktury – inženýrské sítě TI a přímo navazuje na 
stabilizovanou plochu TI; obě tyto plochy slouží stavbám pro technickou infrastrukturu v řešeném území – obec Opatovice nad 
Labem uvažuje v těchto plochách v případě potřeby umístění čistírny odpadních vod. Zastavitelná plocha pro rozšíření čistírny 
odpadních vod je v ÚPSÚ od doby jeho schválení, tj. od roku 1995 a s touto možností je počítáno i v novém ÚP. Vymezení plochy pro 
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budoucí umístění ČOV a jejího ochranného pásma je jedním z dalších limitů, které zpracovatel nového územního plánu a jeho 
koncepce při návrhu musí respektovat; není možné do budoucího ochranného pásma ČOV umístit plochu, ve které bude trvalé 
bydlení. Výše popsanou skutečnost je nutno návrhem územního plánu respektovat i přes to, že některé limity (silniční ochranné 
pásmo, třída ochrany ZPF, prvky ÚSES a další) trvalé bydlení negativně neovlivňují. 

• Namítající uvádí, že je lokalita součástí širšího urbanizovaného území mezi původní a novou trasou silnice I/37, které slouží pro 
bydlení v rodinných domech a k rekreaci spojenou se zahrádkářskou činností. Funkce bydlení a rekreace je v území mezi původní a 
novou trasou silnice I/37 zastoupena, ovšem jenom minimálně; jedná se o stabilizované plochy, které jsou novým ÚP respektovány; 
podstatnou část tohoto území tvoří stabilizované plochy zemědělsky obhospodařované půdy NZ a plochy přírodní krajinné zeleně 
NP. Zastavitelná plocha Z21 je z důvodu limitu záplavového území (sdělení Povodí Labe, jako správce povodí zn. PVZ/15/4725/Ši/0 ze 
dne 23.2.2015) z nového ÚP vypuštěna. S ohledem na trvalé rodinné bydlení a rekreaci v tomto území není problémem ochrana 
krajinného rázu, ale výše uvedené limity. Způsob využití sousední plochy TI a nově vymezené zastavitelné plochy Z22 ve vztahu 
k trvalému bydlení je popsán v předešlém odstavci – spojení těchto funkcí dle návrhu ÚP není možné. 

• Plocha s rozdílným způsobem využití RZ - zahrádkové osady, má dle nového ÚP, hlavní využití rekreace a zeleň. Charakteristika 
hlavního využití plochy je, že plocha slouží pro individuální rekreaci osob spojená s pěstitelskou zahrádkářskou činností na pozemcích 
zpravidla se zahrádkářskými chatami. Přípustné využití hlavní těchto ploch jsou drobné okrasné a užitkové pěstitelské plochy, stavby 
pro individuální rekreaci – zahrádkářské chaty, liniové a plošné sadovnické porosty. Plocha RZ má dále stanoveno přípustné využití 
doplňkové a nepřípustné využití. V podmínkách využití plochy RZ není uvedeno, že se v této ploše musí jednat o zahrádkářskou 
osadu tak, jak je uvedeno v námitce. Samotný název plochy RZ - zahrádkové osady vychází z metodiky MINIS (Minimální standard pro 
digitální zpracování územních plánů v GIS v prostředí zákona č. 183/2006 Sb.) pro Pardubický kraj; zpracování územního plánu dle 
této metodiky je požadováno zadáním územního plánu. Rámcová charakteristika ploch RZ dle metodiky MINIS je, že jsou to plochy 
zahrádkových osad, ve kterých jsou povolovány „zahrádkové chaty“, pro které jsou stanoveny specifické zejména prostorové 
regulativy. Namítající uvádí, že zastavěná plocha chaty na pozemku stp.č. 522 již nyní překračuje 25 m2 požadované plochy 
zahrádkářské chaty dle návrhu ÚP; zde je namístě uvést, že namítající nemá ve své námitce jednoznačné pojmenování objektu, který 
se nachází na pozemku p.č.st. 522; v úvodu námitky je uvedeno, že se jedná o stavbu zemědělského účelového objektu, která slouží 
k uskladnění výpěstků a jako úkryt před nepohodou a zázemí, v závorce je uveden termín podsklepená chata; v dalším textu námitky 
je uveden pojem chata a v předloženém hydrologickém posouzení je uveden termín zahrádkářská chata. Ve výpisu z katastru 
nemovitostí má pozemek p.č. st. 522 uveden způsob využití objekt občanské vybavenosti – budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního (z čehož lze dovodit, že v současné době není stávající objekt evidován ani jako rekreační objekt s evidenčním číslem). 
Charakteristika hlavního využití plochy RZ dle návrhu ÚP uvádí, že tato plocha bude sloužit pro individuální rekreaci na pozemcích 
zpravidla se zahrádkářskými chatami. Pojem zahrádkářská chata je vysvětlen v textové části odůvodnění v kapitole i) Komplexní 
zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty, nejedná se tedy o výrokovou (závaznou) část územního plánu. Výroková část 
územního plánu neobsahuje podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu. Jednotlivé plochy s rozdílným způsobem 
využití neobsahují výčet všech možných staveb a zařízení; výroková část územního plánu uvádí výčet podmínek, za kterých je možné 
v příslušných plochách umístit i stavby a zařízení neuvedené ani v jedné ze stanovených podmínek využití těchto ploch.       

Námitka se v bodě 2. zamítá. 

Plocha územní rezervy R5 pro funkci DS1 - dopravní infrastruktura silniční - silniční síť zůstane v návrhu ÚP 
zachována. Podmínka prověření plochy R5 řešením komplexní protipovodňové ochrany navazujícího území je 
do návrhu ÚP zapracována. 

Odůvodnění: 

• V rámci společného jednání o návrhu nového ÚP pořizovatel obdržel připomínky podané obcí Vysoká nad Labem a městem Hradec 
Králové. Připomínky obce Vysoká nad Labem a města Hradec Králové se týkaly návrhu dopravního řešení územního plánu, konkrétně 
širších dopravních vazeb těchto obcí především směrem na Pardubice a Prahu. V rámci těchto připomínek předaly obce formou 
příloh také možné varianty řešení těchto uvedených problémů. Pořizovatel obdržel dle § 50 odst. 7 stavebního zákona stanovisko 
krajského úřadu, oddělení územního plánování, ve kterém Krajský úřad na základě předložených podkladů konstatoval, že návrhem 
ÚP nebyly zcela naplněny požadavky na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší vztahy. Dle uplatněných připomínek 
obce Vysoká nad Labem a města Hradec Králové nezohledňoval a neřešil předložený nový ÚP dopravní vazby a propojení sídel 
Opatovice nad Labem, Vysoké nad Labem a Moravského předměstí Hradce Králové. Na základě výše uvedeného, proběhlo několik 
schůzek za přítomnosti zástupců příslušných dotčených orgánů, institucí a samospráv, výsledkem kterých byla vzájemná následující 
dohoda: 

Přítomní se dohodli na tom, že do upraveného návrhu územního plánu bude zakreslena v dostatečné šíři územní rezerva pro budoucí 
silnici III. třídy, která propojí původní silnici I/37 se stávající místní komunikací u SIKA a která pak odvede dopravu na 
mimoúrovňovou křižovatku jižně od obce. Propojení bude řešeno z původní trasy silnice I/37 východním směrem v místě 
inundačního mostu pod novou čtyřpruhovou silnicí I/37. 

Na základě výše uvedeného je v novém ÚP vymezena překryvná plocha R5 – plocha koridoru územní rezervy pro dopravní 
infrastrukturu silniční - silniční síť (DS1). Požadavek námitky, že prověřování plochy R5 bude podmíněno také řešením komplexní 
protipovodňové ochrany navazujícího území je do návrhu ÚP zapracován.  

• Krajský úřad Pardubického kraje ve svém stanovisku dle § 50 odst. 7 stavebního zákona konstatoval, že nebyly zcela naplněny 
požadavky zajištění koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů na základě uplatněných připomínek obce Vysoká 
nad Labem a města Hradec Králové; krajský úřad v podstatě cituje připomínky těchto obcí, které uvádí, že předložený nový ÚP 
nezohledňuje a neřeší dopravní vazby a přerušuje historické propojení sídel Opatovice nad Labem, Vysoké nad Labem a Moravského 
předměstí Hradce Králové. Krajský úřad upozornil na to, že v textové části odůvodnění nového ÚP nebylo prokázáno, že koordinace 
systémů dopravní infrastruktury z hlediska širších vztahů je novým ÚP zajištěna; krajský úřad konstatoval, že je nutné uplatněné 
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připomínky prověřit. Pořizovatel prověřil připomínky tím způsobem, že vyvolal jednání, za účasti výše uvedených obcí, obce 
Opatovice nad Labem, Krajského úřadu, oddělení územního plánování, Krajského úřadu, odboru dopravy, Ministerstva dopravy, 
Ředitelství silnic a dálnic, společnosti AURUM s.r.o. a společnosti TRANSCONSULT s.r.o. Na těchto jednáních (uskutečnily se dvě) byly 
konzultovány mimo jiné dvě varianty řešení propojení původní komunikace I/37 s MÚK Opatovice nad Labem, ve směru na 
Pardubice a také návrh úpravy křižovatky v obci Opatovice nad Labem u čerpací stanice pohonných hmot. Varianty těchto řešení byly 
předloženy jako přílohy výše uvedených připomínek a jedná se o části dokumentace s názvem „I/37 Opatovice – studie napojení na 
silnici č. III/29813“, která byla zpracována na objednávku Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Pardubice, společností SUDOP Praha 
a.s. s datem zpracování duben 2010. Se zástupci města Hradec Králové byl konzultován návrh dopravního řešení této problematiky 
ve stávajícím i nově navrhovaném Územním plánu Hradce Králové (dále jen ÚPHK); problematika, zde řešena je, i ve prospěch 
obyvatel obce Vysoká nad Labem – nové komunikační propojení z MÚK Březhrad severovýchodně směrem přes Labe se na silnici 
III/29810 v katastru obce Vysoká nad Labem napojuje v místech pod areálem ZD Polabí. Územní plán obce Vysoká nad Labem je 
nutné koordinovat se zpracovávaným ÚPHK. Kritická dopravní situace, na kterou upozornily obce ve svých připomínkách, vznikla 
zprovozněním přeložky I/37 v úseku Opatovice nad Labem, Březhrad – motoristům z těchto sídel se změnily podmínky pro přímé 
napojení na nadřazenou silniční síť – silnici I/37 a zprovozněný úsek silnice R35 ve směru na Prahu. I přes-to, že ÚPHK tuto 
problematiku řeší a není zatím zapracována do Územního plánu Vysoká nad Labem (dále jen ÚPVnL), není stanoven datum její 
komplexní realizace. Z těchto důvodů je vymezena územní rezerva v katastru obce Opatovice nad Labem pro budoucí silnici III. třídy, 
která propojí původní silnici I/37 se stávající místní komunikací u SIKA a která pak odvede dopravu na mimoúrovňovou křižovatku 
jižně od obce. V závěru jednání zástupci samosprávy města Hradec Králové uvedli, že vyvolají schůzku pardubického a 
královehradeckého kraje za účelem získání podpory pro budoucí realizaci této možné silnice. Výše uvedené řešení je dohodou mezi 
orgány státní správy a samosprávy obce Opatovice nad Labem, Vysoká nad Labem a města Hradec Králové. Z hlediska pořizování se 
jedná o odstranění nedostatků dle § 50 odst. 8 stavebního zákona a následně vyhodnocení připomínek dle § 53 odst. 1 stavebního 
zákona; nejedná se tedy o nucený zásah do samostatné působnosti obcí.  

• Úprava křižovatky silnic I/37 a III/29813 v severovýchodní části Opatovic v místě, kde odbočuje obchvat Opatovic, jak uvádí 
namítající – jedná se o jednu z variant dopravního řešení, kterou předložila obec Vysoká nad Labem ve své uplatněné připomínce. 
Tato varianta představuje řešení nové křižovatky na již realizované a zkolaudované stavbě přeložky silnice I/37 Březhrad – Opatovice, 
konkrétně MÚK Opatovice – sever; varianta byla v roce 2010 prověřována ŘSD; k řešení této varianty se zástupci resortu dopravy 
(Ministerstva dopravy, ŘSD) a také obce Opatovice nad Labem  stavěli zamítavě hlavně z důvodů, že napojení levobřežní části města 
Hradec Králové a obce Vysoká nad Labem na novou komunikaci I/37 je řešeno jednak ve stávajícím a také v nově pořizovaném 
Územním plánu Hradce Králové prostřednictvím „Jižní spojky“(komunikace I. třídy) a také prostřednictvím propojení z MÚK Březhrad 
jihovýchodním směrem přes Labe na komunikaci III/29810.  

Námitka je v bodě 3. bezpředmětná. 

Část koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu technické infrastruktury VT5, který zasahuje na pozemek p.p.č. 
220/2 v k.ú. Opatovice nad Labem, je z nového ÚP vypuštěna. 

Odůvodnění: 
Pro doplnění systémů technické infrastruktury (TI) na východním okraji zastavěného území Opatovic nad Labem vymezuje nový ÚP 
koridor veřejně prospěšné stavby VT5 s možností vyvlastnění, kde institut vyvlastnění se uplatní na pozemcích, které nejsou ve 
vlastnictví obce. Jedná se o vymezení koridoru, který vyznačuje trasu, do které budou umístěny jednotlivé linie vedení systému technické 
infrastruktury dle podrobnější dokumentace. Část koridoru VT5 (jedná se i o část procházející částečně pozemkem p.p.č. 220/2 v k.ú. 
Opatovice nad Labem) je na základě vypuštění zastavitelné plochy Z21 zrušena; jedná se o větev, která směřovala z trasy původní 
komunikace I/36 východním směrem až k zastavitelné ploše Z21. Tato část koridoru VT5 měla sloužit pro vedení vodovodního řádu pro 
zastavitelnou plochu Z21 

Námitka se v bodě 4. zamítá. 

Do podmínek využití zastavitelné plochy Z22 s funkčním vymezením TI podmínka, že u staveb a zařízení 
technické infrastruktury bude v územním respektive stavebním řízení prokázáno, že případné negativní vlivy na 
životní prostředí nepřekročí hranice plochy zapracována není. Projektant doplní do odůvodnění, pro jaký 
konkrétní účel je plocha Z22 s funkčním vymezením TI vymezena. 

Odůvodnění: 

Dle stanoviska dotčeného orgánu Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. 
KrÚ27159/2012/OŽPZ/PI ze dne 21.5.2012, vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) nebylo dle schváleného zadání požadováno. 
Ve stanovisku Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství zn. 27087/2012/OŽPZ/Pe ze dne 
9.5.2012 bylo konstatováno, že předložená koncepce nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky 
významné lokality. Po celou dobu pořizování územního plánu se tento požadavek nezměnil a proto nový ÚP vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území, kterého součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí neobsahuje. V rámci procesu pořizování nového 
ÚP neuplatnil žádný z příslušných dotčených orgánů požadavek pro zapracování podmínek pro zastavitelnou plochu Z22. Koncepce 
řešení nového ÚP vychází ze základního urbanistického principu, že jednotlivé plochy jsou umisťované tak, aby se vzájemně 
negativně neovlivňovaly.     V případě, že by některé konkrétní záměry v území podléhaly povinnosti, dle dikce zákona 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA), bude 
problematika řešena dle dikce tohoto zákona a v rámci územního a stavebního řízení budou její výsledky zapracovány. Tato 
povinnost je tedy dána zákonem č. 100/2001 Sb., a není důvod tuto skutečnost uvádět do nového ÚP.  

Odůvodnění námitek je zpracováno v souladu se stavebním zákonem, jeho prováděcích předpisů, zvláštních právních předpisů a také 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Zásada subsidiarity, minimalizace zásahu a také zásada 
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proporcionality je v odůvodnění jednotlivých námitek prokázána. 

     

Použité podklady: 
Stanovisko Ministerstva dopravy ČR, zn.: 257/2014-910-UPR/2 ze dne 3. 4. 2014 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Územní plán sídelního útvaru Opatovice nad Labem 
Územní plán Opatovice nad Labem, upravený návrh územního plánu po společném jednání -11/2014 
  
 

Námitka č. 11 

František Lán, 
Opatovice nad/Labem,  
námitka podaná dne 21. 01. 2015 

Znění námitky: 

Já František Lán, bytem xxxxxxxx Opatovice nad/Labem, r.č.xxxxxxxxxxx, vlastníkem pozemků č. 1065 , KÚ Pohřebačka žádám o jeho 
zařazení do zastavitelné plochy BI společně s plochou Z8. 

 
Odůvodnění: 

- vznik místa pro výstavbu rodinných domů 
- pozemek od roku 2008 byl vypovězen z užívání AGD Klas 
- příslib investora o celkovém zasíťování pokud budou pozemky v celém rozsahu splňovat kategorii pozemku pro výstabu s 

označením Z 
- domluva s EOP o zavedení nové přípojky přes vlastní pozemek (krátká přípojka s nadimenzovaným potrubím pro celou 

zastavěnou oblast) 
- vznik relativně jednoduché a zcela vyhovující cesty pro firmu CAR TOUR 
- obci by po dohodě a výměně stávajících pozemků vznikly dvě relativně lukrativní parcely (o výměře cca 900 m2) 
- stavební komisi obce bylo nabídnuto výhledové rozparcelování pozemků a s tímto návrhem stavební komise kladně souhlasila 
- vznik krásné lokality pro rodinné zázemí v klidné a dobře dostupné části obce Pohřebačka  

Podpis:  

František Lán, v.r. 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se zamítá. 
Pozemek p.č. 1065 , k.ú. Pohřebačka zůstane v novém ÚP i nadále ve stabilizované ploše NZ – plochy 
zemědělsky obhospodařované půdy a současně v překryvné ploše územní rezervy R2, která je určena pro 
plochu bydlení BI. 

Odůvodnění: 

Pozemek p.č. 1065 v k. ú. Pohřebačka, který je dotčen návrhem řešení územního plánu, je ve vlastnictví pana Františka Lána; námitka je 

podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona. 

Územní plán sídelního útvaru Opatovice nad Labem (dále jen „ÚPSÚ“) byl schválen Zastupitelstvem obce Opatovice nad Labem dne 
16. 5. 1995. Pozemek p.č. 1065 v k. ú. Pohřebačka o výměře 7438 m2, leží v neurbanizovaném území – zemědělské plochy. Zemědělské 
plochy jsou dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/97 (ve znění pozdějších předpisů) o závazných částech Územního plánu obce Opatovice 
nad Labem (dále jen „vyhláška“) plochami nezastavěnými, volnými, krajinnými, přírodními. Dle nového ÚP leží pozemek ve stabilizované 
ploše NZ – plochy zemědělsky obhospodařované půdy. Současně je tento pozemek společně s dalšími součástí překryvné plochy územní 
rezervy R2, která je určena pro plochu bydlení BI. Pro plochy územních rezerv dle nového ÚP platí, že budou chráněny před zásahy, které 
by podstatně ztížily nebo ekonomicky znevýhodnily případné jejich budoucí využití (realizaci díla) včetně změn v užívání pozemků. Plocha 
R2 navazuje dle nového ÚP (i dle ÚPSÚ) svým východním okrajem na zastavitelnou plochu Z8 určenou pro plochu BI – bydlení 
v rodinných domech – příměstské. Dle výpočtu vyhodnocení potřeb nových zastavitelných ploch pro bydlení je potřeba ploch naplněna i 
s 20 % rezervou. Projektant při vymezování zastavitelných ploch pro bydlení zohledňoval především vymezení těchto ploch v platném 
ÚPSÚ a také dlouhodobě sledované záměry. Vzhledem k tomu, že potřeba ploch pro bydlení je dokonce i s rezervou naplněna, další 
potenciální plochy pro bydlení jsou vymezeny formou územních rezerv. Cílem územního plánování je dle stavebního zákona určit 
podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území, zajišťovat ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků; 
zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.  Potenciál rozvoje území a míra 
využití zastavěného území byly zohledněny výpočtem potřeby ploch pro bydlení, a proto není důvod další zastavitelné plochy 
vymezovat. 
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Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Územní plán sídelního útvaru Opatovice nad Labem 
Územní plán Opatovice nad Labem, upravený návrh územního plánu po společném jednání -11/2014 
 
 

Námitka č. 12 

Oskar Kadaňka,  
Pardubice,  
námitka podaná dne 22. 01. 2015 

Znění námitky: 

Území dotčené námitkou: pozemky parc. č. 369/10, parc. č. 369/14 a parc. č. 369/25 v katastrálním území Opatovice nad 
Labem 
 
Tímto podle ustanovení § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") podávám proti předmětnému návrhu změny Územního plánu Opatovice nad Labem tyto 
 

NÁMITKY: 
Nesouhlasím se změnou Územního plánu Opatovice nad Labem ve věci zařazení mých pozemků parc. č. 369/10 parc. č. 369/14 a parc. č. 
369/25 v katastrálním území Opatovice nad Labem do Územního plánu Opatovice nad Labem jako Nspr plocha -plocha smíšeného 
nezastavěného území s přírodní a nepobytovou rekreační funkcí. 

Požaduji, aby pozemky parc. č. 369/10 parc. č. 369/14 a parc. č. 369/25 v katastrálním území Opatovice nad Labem byly zařazeny do 
Územního plánu Opatovice nad Labem jako plochy staveb rodinnou rekreaci RI. 

ODŮVODNĚNÍ 

Jsem vlastníkem pozemků parc. č. 369/10, parc. č. 369/14 a parc. č. 369/25 v katastrálním území Opatovice nad Labem. Nyní jsou mé 
pozemky dle vyjádření odboru hlavního architekta podle územního plánu v urbanizované a zastavitelné ploše, v zóně rekreačních a 
sportovních ploch,což mi vyhovovalo (z tohoto důvodu pozemky držím ve svém vlastnictví ).Odkazuji na vyjádření odboru hlavního 
architekta MmP ze dne 09.01.2014, sp. zn.:OHA/74720/2013/Zm, č.j.: MmP 1501/2014, kde se odbor hlavního architekta jasně vyjádřil, 
že předložený záměr vybudování budov k rekreaci nebude v rozporu s platným plánem. Obec Opatovice nad Labem má v úmyslu 
pozemky kolem vodní plochy (včetně mých pozemků) zařadit do územního plánu jako NSpr plochu -tj. Plochu smíšenou krajinou - 
nezastavitelnou, kde se nesmí nic postavit. Tím bych byl silně omezen jako vlastník ve smyslu držení, užívání a nakládání s pozemky. 
Současný územní plán mi zcela vyhovoval. Změnou územního plánu mi vznikne škoda znehodnocením pozemků. Budu žádat náhradu 
škody, a to i soudní cestou, neboť jsem významnou měrou poškozen na svých právech vlastníka. Je to útok na moje vlastnické právo, což 
má pro mě fatální následky z hlediska hodnoty majetku. Svým jednáním obec Opatovice nad Labem porušuje moje právo garantované 
mi článkem 11 odst. 4 zákona č. 2/1993, Listina základních práv a svobod, neboť zhoršuje mé postavení jako vlastníka a klade na mě 
neopodstatněné nároky související se změnou územního plánu. Z výše uvedeného tedy žádám, aby pozemky parc. č. 369/10, parc. č. 
369/14 a parc. č. 369/25 v katastrálním území Opatovice nad Labem byly zařazeny do územního plánu jako plochy staveb pro rodinnou 
rekreaci RI. 

Podpis :  

Oskar Kadaňka, v.r. 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se zamítá.  
Pozemky p.č. 369/10, 369/14 a 369/25 zůstanou dle nového ÚP i nadále ve stabilizované ploše NSpr – plochy 
smíšené krajinné, přírodní a rekreační, ve stabilizované ploše W – vodní plochy a toky a ve stabilizované ploše 
NZ – plochy zemědělsky obhospodařované půdy. 
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Odůvodnění: 

Pozemky p.č. 369/10, 369/14 a 369/25 v k. ú. Opatovice nad Labem, které jsou dotčeny návrhem řešení územního plánu, jsou ve 

vlastnictví pana Oskara Kadaňky; námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona. 

Územní plán sídelního útvaru Opatovice nad Labem (dále jen „ÚPSÚ“) byl schválen Zastupitelstvem obce Opatovice nad Labem dne 
16. 5. 1995. Pozemky p.č. 369/10, 369/14 a 369/25 (kromě jižního cípu o rozloze cca 195m2)  leží dle ÚPSÚ v zastavitelné ploše RS - zóna 
rekreačních a sportovních ploch. Jižní cíp pozemku p.č. 369/25 - o rozloze cca 195m2 leží dle ÚPSÚ ve stabilizované ploše VZ – zóna 
veřejné či ochranné zeleně.  

Vyjádření odboru hlavního architekta MmP ze dne 9. 1. 2014, sp. zn.: OHA/74720/2013/Zm, č.j.: MmP1501/2014, které je uvedeno 
v odůvodnění námitky, se týká pozemků (369/9 a 369/23 k.ú. Opatovice nad Labem), ležících v ploše RS, na kterých měl žadatel záměr 
vybudování oploceného sportovního areálu. Zóna rekreačních a sportovních ploch RS slouží dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/97 (ve 
znění pozdějších předpisů) o závazných částech Územního plánu obce Opatovice nad Labem (dále jen „vyhláška“) rekreačním, 
sportovním a kulturním zařízením. Přípustným funkčním využitím jsou areály a plochy rekreační a sportovní, sportovní zařízení a 
vybavení, kempinky, letní stanové tábory a tábořiště, koupaliště a víceúčelové nádrže využitelné pro rekreaci, vybavení sociální a 
hygienické výše uvedených areálů, přírodní kulturní a poznávací areály, nezbytné plochy tech. vybavení, příslušné komunikace pěší, 
cyklistické a motorové, zeleň liniová a plošná vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra, interakční prvky). Výjimečně přípustným jsou 
veřejné stravování pro obsluhu území a byty služební a majitelů zařízení.  

Dle textové části ÚPSÚ mají prostory – na jižním a východním (eventuelně i severním) břehu Opatovického písníku – sloužit ke 
krátkodobé rekreaci; v návrhu je uvažováno s rekreačními a sportovními plochami s příslušným vybavením a vysázením ochranné zeleně 
(VZ). ÚPSÚ měl tedy představu vytvořit v těchto prostorách funkční a plně vybavené areály, nebo areál rekreační, sportovní a také 
kulturní. Za dobu existence ÚPSÚ – 20 let, vzniklo v území jenom několik rekreačních soukromých chatek, z nichž některé mají toho času 
dle výše uvedené námitky č. 6 po vybudování komunikace I/37 problémy dopravního napojení.  

Dle nového návrhu územního plánu leží pozemky p.č. 369/10, jižní pruh pozemku p.č. 369/14 a severní pruh pozemku p.č. 369/25 ve 
stabilizované ploše NSpr – plochy smíšené krajinné, přírodní a rekreační; severní pruh pozemku p.č. 369/14 leží ve stabilizované ploše W 
– vodní plochy a toky; jižní část pozemku p.č. 369/25 leží ve stabilizované ploše NZ – plochy zemědělsky obhospodařované půdy. 
Navržené plochy v podstatě mapují stávající stav v území, územní plán má zakreslenou i vodní plochu dle stávajícího stavu v území.  

Plocha pozemků ležících v ploše NSpr má výměru cca 1000 m2, přičemž severním pruhem pozemku p.č. 369/25 probíhá jakási „pěšina“v 
území, která má šířku cca 2 m. Plochy NSpr, konkrétně s indexem r – mají přípustné využití hlavní převážně sezónní rekreace na plochách 
přírodního charakteru – např. ve vazbě na vodní plochy, rekreační a pobytové louky, přírodní koupaliště, pláže a stavby a zařízení 
přípustné v nezastavěném území (§18 odst. 5, stavebního zákona č. 183/2006 Sb.) slučitelné s funkcí rekreace a přírodními hodnotami 
území.  

Předmětné pozemky jsou součástí rozlehlé lokality kolem vodní plochy – Opatovického písníku, která je významným rekreačním 
potenciálem sídla Opatovice nad Labem. Územní plán svojí koncepcí vytváří podmínky k tomu, aby bylo možno území využívat 
způsobem, který se v současné době v území uplatňuje. Západní strana území kolem Opatovického písníku je hojně využívána veřejností 
i ze spádového území; tato část území je územním plánem určena pro plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH; jižní a východní strana 
je využívána spíše jako rekreační a pobytové pláže, v části tohoto území vznikly objekty individuální rekreace, které územní plán 
respektuje. Návrh územního plánu respektuje dosavadní využívání předmětných pozemků a tento způsob využití jako rekreační a 
pobytové pláže umožňuje i nadále. Umisťování staveb pro rekreaci a volnočasové aktivity územní plán umožňuje kolem Opatovického 
písníku pouze v ploše RH. V této části území vzniklo za celou dobu trvání ÚPSÚ nejvíce objektů a zařízení pro rekreaci, které se zde 
vyvíjeli více méně živelnou formou. 
Nový územní plán vytváří v souladu s cíli a úkoly územního plánování oproti původnímu ÚPSÚ novou koncepci řešení územní kolem 
vodní plochy Opatovického písníku, která na základě limitů v území, jeho charakteru a hodnot umisťuje plochu rekreace hromadné do 
plochy u západní části písníku a plocha u severní, východní a jižní části písníku má sloužit rekreačním plochám přírodního charakteru. 
Západní plocha – jedná se o plochu RH – má vytvořit podmínky k rekreaci s komplexním zázemím; jedná se o území, které přímo 
navazuje na stabilizované zastavěné území, jeho poloha pro vybudování potřeb veřejné infrastruktury je logická a v tomto území 
nejhospodárnější; další plochy kolem Opatovického písníku se rozvíjejí kolem vodní plochy do volné krajiny, kde se jednoznačně nabízí 
její zachování pro pobytovou, pěší, cyklistickou rekreaci a relaxaci obyvatel sídla.  Vybudování staveb pro individuální rodinnou rekreaci 
v plochách, které jsou v těsné blízkosti u vodní plochy (některé pozemky přesahují až do vodní plochy) by znamenalo umožnění přístupu 
k vodní ploše jenom pro určitý okruh vlastníků; cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 
území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území. Územní plán musí řešit území komplexně tak, aby výsledné řešení území bylo optimální, aby i v oblasti rekreace byly 
vyřešeny všechny celospolečenské a veřejné zájmy. Obrovský potenciál Opatovického písníku nelze rozdrobit jenom pro jednotlivé 
vlastníky; řešení musí být vyvážené a udržitelné.  
Namítající tvrdí, že zařazením pozemků p.č. 368, 369/22 v k. ú. Opatovice nad Labem do plochy NSpr je porušeno právo vlastníka 
garantované článkem 11 odst. 4 zákona č. 2/1993, Listiny základních práv a svobod, který zní: 
(citace) „Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu a to na základě zákona a za náhradu.“(konec 
citace) 
Pozemky p.č. 369/10, 369/14 a 369/25 v k. ú. Opatovice nad Labem jsou evidovány v katastru nemovitostí jako orná půda; dle 
skutečnosti jsou pozemky užívány jednak pro zemědělské obhospodařování (p.č. 369/25, jižní část), částečně slouží jako „pěšina“ (p.č. 
369/25, severní pruh) dále slouží jako břehový porost u vodní plochy a nakonec jako samotná vodní plocha (p.č. 369/14, severní pruh). 
Vlastník vlastní pozemky – ornou půdu u Opatovického písníku, které jsou využívány dle výše uvedeného, část pozemků leží dle ÚPSÚ 
v zastavitelné ploše RS; od doby platnosti ÚPSÚ – 20 let tato možnost nebyla využita. Nový územní plán svým návrhem mapuje stávající 
stav v území a zařazuje pozemky do stabilizovaných ploch NZ – plochy zemědělsky obhospodařované půdy, NSpr – plochy smíšené 
krajinné přírodní a rekreační a W – vodní plochy a toky. Stabilizované plochy v územním plánování jsou plochy, u kterých se typ jejich 
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využití v návrhu nemění.  
Právo vyvlastnění, ani žádné jiné omezení vlastnického práva pro pozemky p.č. 369/10, 369/14 a 369/25 v k.ú. Opatovice nad Labem 
nový územní plán nevymezuje; vlastník pozemků má právo pozemky i nadále vlastnit, užívat je a nakládat s nimi. Vlastník pozemku dále 
uvádí, že je významnou měrou poškozen na svých stavebních právech; vlastník pozemku nedoložil v podané námitce žádné rozhodnutí o 
umístění stavby, nebo územní souhlas, které nabyly účinnosti pro stavbu, pro kterou bylo zastavění územním plánem určeno, přičemž by 
se jednalo o platná rozhodnutí; vlastník pozemků nedoložil ani uzavřenou veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní rozhodnutí a tato 
veřejnoprávní smlouva by byla účinná;  žádné takové rozhodnutí ani veřejnoprávní smlouva není známá projektantovi a ani úřadu 
územního plánování. Náhradu škody, kterou vlastník chce požadovat, rozumí úřad územního plánování jako náhradu za změnu v území 
dle § 102 stavebního zákona – dle odst. 3 náhrada vlastníkovi nenáleží, jestliže ke zrušení určení pozemku k zastavění došlo po uplynutí 5 
let od nabytí účinnosti ÚPSÚ, který zastavění pozemku umožnoval. Od vydání  ÚPSÚ, který zastavění částí výše uvedených pozemků 
umožnoval, uplynulo již 20 let.   
 

Použité podklady: 
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Územní plán sídelního útvaru Opatovice nad Labem 
Územní plán Opatovice nad Labem, upravený návrh územního plánu po společném jednání -11/2014 
 
 

Námitka č. 13 

Mgr. Marcela Čížková                            
Hradec Králové, 
námitka podaná dne 22. 01. 2015 

Znění námitky: 
ČI. 6.b.1) stanoví, že „maximální výměra stavebního pozemku pro rodinný dům je 1200 m2. Žádám: 
Neomezovat maximální výměru pozemku, nebo respektovat velikost mnou vlastněného pozemku. 
 
Odůvodnění námitky: 
Jsem majitelkou souboru pozemků v k.ú. Pohřebačka, v dotčené části Z1b (Pohřebačka), pro výstavbu RD jsou uvažovány p.č. 51/5 (1901 
m2) a p.č. 539/8 (53 m2), tj. celkem 1954 m2.  

Vlastnictví dokládám výpisem z LV č. 473 – viz. příloha. 
 
Tento pozemek vznikl po zpracování Územní studie z 02/2009, dále Geometrického plánu č. 338-24-2009 zapsaného Katastrem 
nemovitostí pod č. 977/2009, Směnné smlouvy uzavřené mezi dalšími spoluvlastníky ze dne 30. 7. 2009 a následně Rozhodnutím o 
dělení a scelení pozemků č.j. MmP/57851/2009, které nabylo právní moci dne 2. 12. 2009. 
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Ostatní mnou vlastněné pozemky budou součástí komunikace (Z1d). 

Žádám proto o respektování těchto dokumentů v návrhu ÚP 

Podpis :  

Mgr. Marcela Čížková, v.r.                            

Přílohy k námitce: 
Vymezení území dotčeného námitkou: plocha změny Z1 Pohřebačka 
Doklad o vlastnictví: výpis z katastru nemovitostí 

Rozhodnutí o námitce: 

Námitka je bezpředmětná.  
Velikost pozemků p.č. 51/5 a 539/8 v k. ú. Pohřebačka pro stavbu jednoho rodinného domu - celkem 1954 m2 je 
návrhem ÚP respektována.  
Odůvodnění: 

 Pozemky p.č. 51/5 a 539/8 v k. ú. Pohřebačka, které jsou dotčeny návrhem řešení územního plánu, jsou ve vlastnictví paní Mgr. Marcely 
Čížkové; námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona. 
Tyto pozemky jsou součástí řešené územní studie „“Lokalita Pohřebačka – sever“ (dále jen „územní studie“), která byla schválena dne 
12. 3. 2009 a je zaregistrovaná v evidenci územně plánovací činnosti, jako podklad pro rozhodování v území. Dle této územní studie již 
proběhlo dělení pozemků pro stavbu komunikace a jednotlivých rodinných domů; tyto pozemky jsou již evidovány v katastru 
nemovitostí. Výše uvedené pozemky jsou dle územní studie označené značkou II-12 a jsou určeny pro umístění jednoho rodinného 
domu. 
Velikost pozemku pro výstavbu rodinného domu o velikosti 1954 m2 je územním plánem respektována. Územní plán neomezuje velikost 
zastavěného stavebního pozemku ve smyslu §2 odst. 1c) stavebního zákona. Omezuje velikost stavebního pozemku (§2 odst. 1b). pro 
názornost a vysvětlení těchto pojmů je v textové části odůvodnění obrázek (str.201), který tyto pojmy dále vysvětluje.  
Plošný rozdíl mezi zastavěným stavebním pozemkem a stavebním pozemkem je tvořen nezastavěnou plochou zastavěného stavebního 
pozemku – tj. plochou, která není v katastru nemovitostí evidována jako stavební parcela (zastavěná plocha a nádvoří), ale např. 
zahrada. Jedná se o nezpevněné plochy, které umožní zasakování srážkové vody. Pro Z1 je stanoven koeficient nezastavěných ploch 
zastavěných stavebních pozemků  min. 0,3. Z plochy zastavěného stavebního pozemku o velikosti 1954 m2 tj. cca 586 m2, což je méně 
než rozdíl mezi plochou zastavěného stavebního pozemku a max. plochou stavebního pozemku tj. 754 m2.  
Územní plán stanovuje „koeficient zastavění stavebního pozemku“. Ten udává maximální podíl zastavěné plochy stavebního pozemku 
(pojem definován v §2 odst. 7 stavebního zákona) k celkové ploše stavebního pozemku. Velikost stavebního pozemku pro rodinný dům 
je územním plánem regulována z toho důvodu, aby byl ochráněn charakter zástavby a nevznikaly v lokalitách zástavby rodinných domů 
nežádoucí hmotové dominanty. Přitom ponechává na majitelích pozemků, jak velký zastavěný stavební pozemek pro svůj dům budou 
mít. I při omezení velikosti stavebního pozemku stanovuje územní plán koeficient zastavění stavebního pozemku tak, aby bylo možno 
realizovat záměry v dostatečných prostorových parametrech. Např. v případě namítající, kdy vlastní pozemek o velikosti 1954 m2, bude 
pro stanovení podmínek nové zástavby použita podmínka max. výměry stavebního pozemku 1200m2. To dle stanoveného koeficientu 
zastavění stavebního pozemku pro zastavitelnou plochu Z1, ve které tento pozemek leží, max. 0,5 znamená, že zastavěná plocha 
stavebního pozemku může být 600m2. Tato plocha představuje součet zastavěných ploch všemi objekty, tj stavbou hlavní (rodinným 
domem) a ostatními doplňkovými stavbami (např. garáž, dílna, sklad, altán, bazén apod.) Pokud budeme uvažovat s velkým rodinným 
domem např. o velikosti 225 m2, pak na ostatní stavby zbývá 375m2 což je dostatečné i pro umístění např. drobné provozovny apod.  
Shrnutí výše uvedeného: 
- Zastavěný stavební pozemek (ZSP) 1954 m2 
- Min. plocha nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku (NZSP) 1954m2x0,3=586m2, pro tento konkrétní případ, kdy 
je rozdíl plochy ZSP a max. plochou SP 1954m2-1200m2=754m2 větší než min. plocha stanovená koeficientem (KNZSP),se použije tato 
hodnota. Min. plocha zahrady tedy bude 754m2. 
- Max. velikost stavebního pozemku (SP) 1200m2 (zastavěná plocha a nádvoří v KN), z toho: 
- Max. zastavěná plocha stavebního pozemku 1200m2x0,5=600m2 
- Je na majiteli, jak využije zbylých 600m2, zda jako zpevněné plochy nebo plochy zeleně. 
Pro názornost budou do textové části odůvodnění doplněny další vzorové příklady pro použití stanovených koeficientů. 
 
Použité podklady:  
Územní studie „“Lokalita Pohřebačka – sever 
Územní plán Opatovice nad Labem, upravený návrh územního plánu po společném jednání -11/2014 
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Námitka č. 14 

RNDr. Jana Nekvindová, Ph.D., 
Opatovice nad Labem 
námitka podaná dne 22. 01. 2015 
Znění námitky: 
ČI. 6.b.1) stanoví, že „maximální výměra stavebního pozemku pro rodinný dům je 1200 m2. Žádám: 
Neomezovat maximální výměru pozemku, nebo respektovat velikost mnou vlastněného pozemku. 
 
Odůvodnění námitky: 
Jsem majitelkou pozemku v dotčené části Z1b (Pohřebačka), složeného z p.č. 51/4 (1658 m2), 539/7 (208 m2) a 43/27 (331 m2), tj. 
celkem 2197 m2.  
 
 

 
 
Vlastnictví dokládám výpisem z LV č. 495 – viz. příloha. 
 
Tento pozemek vznikl po zpracování Územní studie z 02/2009, dále Geometrického plánu č. 338-24-2009 zapsaného Katastrem 
nemovitostí pod č. 977/2009, Směnné smlouvy uzavřené mezi dalšími spoluvlastníky ze dne 30. 7. 2009 a následně Rozhodnutím o 
dělení a scelení pozemků č.j. MmP/57851/2009, které nabylo právní moci dne 2. 12. 2009. 
Žádám proto o respektování těchto dokumentů v návrhu ÚP 
Podpis:   
RNDr. Jana Nekvindová, Ph.D., v.r. 
Přílohy k námitce: 
Vymezení území dotčeného námitkou: plocha změny Z1 Pohřebačka 
Doklad o vlastnictví: výpis z katastru nemovitostí 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka je bezpředmětná.  
Velikost pozemků p.č. 51/4, 539/7 a 43/27 v k. ú. Pohřebačka pro stavbu jednoho rodinného domu - celkem 
1954 m2 je návrhem ÚP respektována.  

Odůvodnění: 
Pozemky p.č. 51/4, 539/7 a 43/27 v k. ú. Pohřebačka, které jsou dotčeny návrhem řešení územního plánu jsou ve vlastnictví paní RNDr. 
Jany Nekvindové, Ph.D.; námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona. 
Tyto pozemky jsou součástí řešené územní studie „“Lokalita Pohřebačka – sever“ (dále jen „územní studie“), která byla schválena dne 
12. 3. 2009 a je zaregistrovaná v evidenci územně plánovací činnosti, jako podklad pro rozhodování v území. Dle této územní studie již 
proběhlo dělení pozemků pro stavbu komunikace a jednotlivých rodinných domů; tyto pozemky jsou již evidovány v katastru 
nemovitostí. Výše uvedené pozemky jsou dle územní studie označené značkou II-13 a jsou určeny pro umístění jednoho rodinného 
domu. 
Velikost pozemku pro výstavbu rodinného domu o velikosti 2197 m2 je územním plánem respektována. Územní plán neomezuje velikost 
zastavěného stavebního pozemku ve smyslu §2 odst. 1c) stavebního zákona. Omezuje velikost stavebního pozemku (§2 odst. 1b). pro 
názornost a vysvětlení těchto pojmů je v textové části odůvodnění obrázek (str. 201), který tyto pojmy dále vysvětluje.   
Plošný rozdíl mezi zastavěným stavebním pozemkem a stavebním pozemkem je tvořen nezastavěnou plochou zastavěného stavebního 
pozemku – tj. plochou, která není v katastru nemovitostí evidována jako stavební parcela (zastavěná plocha a nádvoří), ale např. 
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zahrada. Jedná se o nezpevněné plochy, které umožní zasakování srážkové vody. Pro Z1 je stanoven koeficient nezastavěných ploch 
zastavěných stavebních pozemků  min. 0,3. Z plochy zastavěného stavebního pozemku o velikosti 2197 m2 tj. cca 659 m2, což je méně 
než rozdíl mezi plochou zastavěného stavebního pozemku a max. plochou stavebního pozemku tj. 997 m2.  
Územní plán stanovuje „koeficient zastavění stavebního pozemku“. Ten udává maximální podíl zastavěné plochy stavebního pozemku 
(pojem definován v §2 odst. 7 stavebního zákona) k celkové ploše stavebního pozemku. Velikost stavebního pozemku pro rodinný dům 
je územním plánem regulována z toho důvodu, aby byl ochráněn charakter zástavby a nevznikaly v lokalitách zástavby rodinných domů 
nežádoucí hmotové dominanty. Přitom ponechává na majitelích pozemků, jak velký zastavěný stavební pozemek pro svůj dům budou 
mít. I při omezení velikosti stavebního pozemku stanovuje územní plán koeficient zastavění stavebního pozemku tak, aby bylo možno 
realizovat záměry v dostatečných prostorových parametrech. Např. v případě namítající, kdy vlastní pozemek o velikosti 2197 m2, bude 
pro stanovení podmínek nové zástavby použita podmínka max. výměry stavebního pozemku 1200m2. To dle stanoveného koeficientu 
zastavění stavebního pozemku pro zastavitelnou plochu Z1, ve které tento pozemek leží, max. 0,5 znamená, že zastavěná plocha 
stavebního pozemku může být 600m2. Tato plocha představuje součet zastavěných ploch všemi objekty, tj stavbou hlavní (rodinným 
domem) a ostatními doplňkovými stavbami (např. garáž, dílna, sklad, altán, bazén apod.) Pokud budeme uvažovat s velkým rodinným 
domem např. o velikosti 225 m2, pak na ostatní stavby zbývá 375m2 což je dostatečné i pro umístění např. drobné provozovny apod.  
Shrnutí výše uvedeného:  
- Zastavěný stavební pozemek (ZSP) 2197 m2 
- Min. plocha nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku (NZSP) 2197m2x0,3=659m2, pro tento konkrétní případ, kdy je 

rozdíl plochy ZSP a max. plochou SP 2197m2-1200m2=997m2 větší než min. plocha stanovená koeficientem (KNZSP), se použije tato 
hodnota. Min. plocha zahrady tedy bude 997m2. 

- Max. velikost stavebního pozemku (SP) 1200m2 (zastavěná plocha a nádvoří v KN), z toho: 
- Max. zastavěná plocha stavebního pozemku 1200m2x0,5=600m2 
- Je na majiteli, jak využije zbylých 600m2, zda jako zpevněné plochy nebo plochy zeleně. 

Pro názornost budou do textové části odůvodnění doplněny další vzorové příklady pro použití stanovených koeficientů.   
 
 
Použité podklady:  
Územní studie „“Lokalita Pohřebačka – sever 
Územní plán Opatovice nad Labem, upravený návrh územního plánu po společném jednání -11/2014 
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Námitka č. 15 

RNDr. Jana Nekvindová, Ph.D., 
Opatovice nad Labem 
námitka podaná dne 22. 01. 2015 

Znění námitky: 
ČI. 33 - Bydlení v RD - příměstské BI, v Zásadách prostorového uspořádání se stanoví: 
 
□ zástavba rodinných domů o 1 NP s možností využitého (obytného) podkroví, lokálně výjimečně max. 2 NP s možností využitého 
(obytného) podkroví, koeficient zastavění stavebního pozemku nepřevýší hodnotu 0,6.  

Hmotové charakteristiky objektů (podlažnost, způsob zastřešení, charakteristické výrazové prvky apod.) budou společnými znaky pro 
ucelenou lokalitu nebo její část (ulice, strana ulice) - vnímaná jako prostorový celek. 

Žádám: 
1. Upravit podlažnost na 2 NP bez omezení způsobu zastřešení. 
2. Zcela vypustit podmínku: Hmotové charakteristiky objektů (podlažnost, způsob zastřešení, charakteristické výrazové prvky apod.) 

budou společnými znaky pro ucelenou lokalitu nebo její část (ulice, strana ulice) - vnímaná jako prostorový celek. 
Odůvodnění námitky: 
Jsem majitelkou souboru pozemků v dotčené části Z1b (Pohřebačka) složeného z p.č. 51/4 , 539/7 a 43/27 v k. ú. Pohřebačka. (Dokládám 
výpisem z LV č. 495 - viz příloha). 

Lokalita Pohřebačka je původní sídlo se všemi typy RD / zastřešení / podlažností a vznik oblasti charakteru satelitního městečka s 
unifikovaným stylem domů je esteticky zcela nežádoucí, navíc tento požadavek poškozuje majitele pozemků, jelikož omezuje výstavbu. 
Navrhované „Zásady prostorového uspořádání" s podmínkou „společných znaků" celkově poškozují majitele (budoucí stavebníky), 
jelikož omezují výstavbu ekonomicky a ekologicky žádoucích typů domů (nízkoenergetických a pasivních domů s kompaktní hmotou a 
jednoduchou střechou a vhodnou orientací domu a jeho prosklených ploch). Návrh ÚP takto rovněž snižuje tržní hodnotu pozemků. 

Článek 33 je tímto v rozporu např. s čl. 2 a) „vytvoření podmínek pro trvale udržitelný rozvoj řešeného území - resp. pro rozvoj jeho pilířů 
(ekologický, sociální, ekonomický)". Návrh je navíc neetický, protože by se všichni investoři museli podřídit potřebám a vkusu prvního 
stavebníka v lokalitě a tím by byla omezena jejich práva a svobodná vůle více než taxativními regulativy. Například pokud si investor 
prvního RD ze zdravotních důvodů postaví bungalov s valbovou střechou, budou ostatní nuceni stavět zbytečně rozlehlé přízemní stavby 
se složitou střechou, a s vyššími náklady také nuceně zastavovat větší plochu často malých stavebních pozemků. 

Již při zpracování a schvalování Územní studie v letech 2008 - 2009 byla problematika hmotové charakteristiky a způsobu zastřešení 
řešena a vyřešena s OHA (ing. Zapletalem). Následně mi byla vydána územně plánovací informace (na RD o 2 NP s nízkou pultovou 
střechou), kde je uvedeno „Výčet možných tvarů střech nelze brát jako výčet úplný. Z tohoto důvodu LZE akceptovat navržený typ 
pultové střechy." Jelikož tento můj záměr trvá již od r. 2008, požaduji ho zohlednit do navrhovaného Územního plánu. 

Podpis :  

RNDr. Jana Nekvindová, Ph.D., v.r. 

Přílohy k námitce: 
Vymezení území dotčeného námitkou: plocha změny Z1 Pohřebačka 
Doklad o vlastnictví: výpis z katastru nemovitostí 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitka je v bodě 1 bezpředmětná.  
Požadavek v bodě 1. je bezpředmětný, protože nový ÚP stavbu RD o 2.NP v zastavitelné ploše Z1 umožnuje a 
způsob zastřešení neomezuje. 

Námitka se v bodě 2 zamítá.  
Zásady prostorového uspořádání plochy BI ve znění – „Hmotové charakteristiky objektů (podlažnost, způsob 
zastřešení, charakteristické výrazové prvky apod.) budou společnými znaky pro ucelenou lokalitu nebo její část 
(ulice, strana ulice) - vnímaná jako prostorový celek“ - jsou v novém ÚP ponechány.  
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Odůvodnění: 
Pozemky p.č. 51/4, 539/7 a 43/27 v k. ú. Pohřebačka, které jsou dotčeny návrhem řešení územního plánu, jsou ve vlastnictví paní RNDr. 
Jany Nekvindové, Ph.D.; námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona. 
Namítající žádá upravit podlažnost na 2 NP bez omezení způsobu zastřešení. Pozemky p.č. 51/4, 539/7 a 43/27 v k. ú. Pohřebačka leží dle 
návrhu ÚP v zastavitelné ploše Z1, která je určena pro plochy PV1  a BI, konkrétně uvedené pozemky leží v ploše BI. Zastavitelná plocha 
Z1 má v čl. 7 stanovené podmínky prostorového uspořádání – zástavba (převážně RD) bude max. o 2.NP s možností využitého podkroví. 
Tato stanovená podmínka znamená, že v této ploše můžou být RD, které můžou mít 1.NP, nebo 1.NP s podkrovím, nebo 2.NP, nebo 2.NP 
s podkrovím; další uvedené podmínky – vnitřní uspořádání lokality bude respektovat zásady stanovené ve zpracované územní studii; 
další podmínka stanovuje max. koeficient zastavění stavebního pozemku (KZSP)  a min. koeficient nezastavěných ploch zastavěných 
stavebních pozemků (KNZSP). K těmto konkrétním podmínkám zastavitelné plochy Z1 patří také zásady prostorového uspořádání plochy 
BI, které jsou uvedeny v čl. 33 – v případě záměru výstavby RD na výše uvedených pozemcích se z těchto zásad použije zásada, že 
hmotové charakteristiky objektů (podlažnost, způsob zastřešení, charakteristické výrazové prvky apod.) budou společnými znaky pro 
ucelenou lokalitu nebo její část (ulice, strana ulice) - vnímaná jako prostorový celek. Protože schválená a zaregistrovaná územní studie 
„“Lokalita Pohřebačka – sever“ (dále jen „územní studie“) neřeší hmotu jednotlivých objektů, při umisťování jednotlivých RD v této 
lokalitě bude nutno respektovat podmínky a zásady prostorového uspořádání stanovené návrhem ÚP.        
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v zastavitelné ploše Z1 lze umístit RD, které můžou mít 1.NP, nebo 1.NP s podkrovím, nebo 2.NP, 
nebo 2.NP s podkrovím; realizace podkroví a jeho využití jako obytné je pouze možností; to znamená, že zde můžou být i RD pouze o 
2.NP. Co se týče způsobu zastřešení, tj. hmotového řešení objektů RD, zde se použijí – výše uvedená zásada hmotové charakteristiky 
objektů pro plochy BI, ale taky všechny odpovídající zásady urbanistické koncepce – např. rozvojové lokality budou navazovat na 
zastavěné území, budou navazovat na již založenou urbanistickou strukturu a budou vhodným způsobem doplňovat okraje sídla při 
respektování limitů využití území a hodnot území. Návrh ÚP tedy nestanovuje ani neomezuje způsob zastřešení, ale uvádí výčet všech 
podmínek pro jeho výsledné řešení.    
Namítající uvádí, že lokalita Pohřebačka je původní sídlo se všemi typy RD / zastřešení / podlažností; toto tvrzení je pravda a proto 
urbanistická koncepce návrhu ÚP požaduje, vhodným způsobem doplňovat …… respektovat hodnoty území…  navazovat na již založenou 
urbanistickou strukturu…. – to vše je vlastně odkaz na stávající charakter sídla. Požadavek návrhu ÚP není vytvářet „unifikované styly 
domů“, ale stanovit urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, 
zejména na umístění uspořádání a řešení staveb v souladu s jeho charakterem.  
Namítající uvádí, že „Zásady prostorového uspořádání" s podmínkou „společných znaků" celkově poškozují majitele (budoucí 
stavebníky), jelikož omezují výstavbu ekonomicky a ekologicky žádoucích typů domů (nízkoenergetických a pasivních domů s kompaktní 
hmotou a jednoduchou střechou a vhodnou orientací domu a jeho prosklených ploch) a že návrh ÚP takto rovněž snižuje tržní hodnotu 
pozemků. Tady je nutno uvést, že v žádné části návrhu ÚP není zakázána, nebo omezena výstavba nízkoenergetických a pasivních domů;  
zásady prostorového uspořádání - hmotové charakteristiky objektů – v závorce je neuzavřený výčet těchto charakteristik, které mají 
vytvářet společné znaky pro ucelenou lokalitu, která má být vnímaná jako prostorový celek. Dle tohoto textu se jedná o širokou škálu 
možností řešení stavby RD, která rozhodně není omezující.  
Zpracování projektové dokumentace pro stavbu rodinného domu patří mezi vybrané činnosti ve výstavbě a může jí vykonávat pouze 
fyzická osoba, která získala oprávnění k této činnosti podle zvláštního právního předpisu, tedy autorizovaná osoba, nebo-li projektant. 
Projektant odpovídá mimo jiné za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Je povinen dbát 
právních předpisů a působit v součinnosti s příslušnými orgány územního plánování a dotčenými orgány.  Autorizovaná osoba má tedy 
odpovídající vzdělaní k tomu, aby skloubila všechny výše uvedené požadavky a povinnosti; není tedy možné říct, že návrh ÚP omezuje 
výstavbu, ale návrh ÚP zajišťuje předpoklady pro komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení 
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Jedná se o cíle a úkoly územního plánování, které je 
projektant povinen zajistit řešením územního plánu. Požadavek v bodě 2 -  vypustit podmínku hmotové charakteristiky objektů, která je 
navíc napsaná volným a neomezujícím způsobem je v rozporu s požadovanými cíli územního plánování, tedy v rozporu se zákonem.    
Tvrzení, že návrh ÚP je navíc neetický, protože by se všichni investoři museli podřídit potřebám a vkusu prvního stavebníka v lokalitě a 
tím by byla omezena jejich práva a svobodná vůle……..tady je právě možnost uplatnění kreativity autorizované osoby, která umí skloubit 
výše uvedené požadavky návrhu ÚP  tak, aby vyhověla investorovi a také územnímu plánu. Např, jestli na jednom pozemku bude stavba 
bungalovu, na sousedním může být stavba RD s valbovou střechou, kde část bude přízemní a část s obytným podkrovím; budou zde 
společné znaky bungalov a přízemní část stavby.  
Dle návrhu ÚP a dle výše uvedeného je na pozemcích p.č. 51/4, 539/7 a 43/27 v k. ú. Pohřebačka výstavba RD o 2.NP s pultovou 
střechou možná.    
  
Použité podklady: 
Územní studie „“Lokalita Pohřebačka – sever 
Územní plán Opatovice nad Labem, upravený návrh územního plánu po společném jednání -11/2014 
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Námitka č. 16 

Milan Ryšán, 
Pardubice 
námitka podaná dne 21. 01. 2015 
Znění námitky: 

Vážení, 
v souladu s Veřejnou vyhláškou Magistrátu města Pardubic ze dne 5. 12. 2014 tímto dle ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 

Sb., stavební zákon (dále jen stavební zákon) podávám námitky k návrhu Územního plánu Opatovice nad Labem. Dne 15. 1. 2015 
proběhlo veřejné projednání návrhu Územního plánu Opatovice nad Labem a do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohou 
vlastníci dotčených pozemků uplatnit své námitky. 

 
Předmětný územní plán se mě dotýká, neboť jsem vlastníkem spoluvlastnického podílu o velikosti 3/4 k pozemkům p. č. 35/9 a 

pozemku p. č. 1129 v obci Opatovice nad Labem, v k .  ú. Pohřebačka, zapsáno na LV č. 26 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, 
Katastrální pracoviště Pardubice, které jsou návrhem územního plánu dotčeny. 

 
Dne 4. 4. 2015 jsem u příslušného správního orgánu uplatnil své připomínky k návrhu Územního plánu Opatovice nad Labem, ve 

kterých jsem uvedl, že navrhovaným územním plánem dochází k omezení mého vlastnického práva, protože nemohu pozemky využít 
legitimně očekávaným způsobem v důsledku jejich určení pro stavbu dopravní infrastruktury. Navrhoval jsem, aby pozemky p. č. 35/9 a 
p. č. 1129 vk .  ú. Pohřebačka byly i nadále vymezeny v územním plánu jako zóna smíšeného venkovského typu a zemědělská plocha jako 
v současné době. 

 
Seznámil jsem se s obsahem upraveného návrhu Územního plánu po společném jednání vypracovaným v listopadu 2014 (textová část 

odůvodnění), dle kterého bylo mým připomínkám (číslo 18) částečně vyhověno. Konkrétně str. 174 upraveného návrhu (textová část 
odůvodnění) uvádí, že část pozemku p. č. 35/9 v k .  ú. Pohřebačka je vyznačena jako stabilizovaná plocha BI - bydlení v rodinných 
domech - příměstské. Přesto je moje vlastnické právo i dle znění upraveného návrhu Územního plánu Opatovice nad Labem zásadním 
způsobem omezeno. Upravený návrh (textová část odůvodnění) na straně 216 zakotvuje silniční ochranná pásma pro rychlostní silnice 
100 m od osy přilehlého jízdního pásu, pro silnice I. třídy 50 m od osy vozovky, pro silnice II. a III. třídy 15 m od osy vozovky. Z uvedeného 
bezpochyby vyplývá, že přestože část mých pozemku p. č. 35/9 a p. č. 1129 v obci Opatovice nad Labem, v k. ú. Pohřebačka, není 
vymezena jako obecně prospěšná stavba VD1 - plocha pro realizaci veřejné prospěšné stavby - nové připojení silnice III/03324 na silnici 
II/324 severně od chráněného železničního přejezdu v sídle Pohřebačka, stanovením ochranného pásma je užívání i zbývající pozemků 
vyloučeno, zejména jako stabilizované plochy BI - bydlení v rodinných domech - příměstské (viz str. 174 textová část odůvodnění 
návrhu). 

 
Opětovně proto trvám na tom, že i přes upravený návrh Územního plánu Opatovice nad Labem dochází k významnému zásahu do 

mého vlastnického práva, kdy mi bude znemožněno využít předmětné pozemky k účelům mnou zamýšleným (tj. k zástavbě v souladu se 
stávajícím územním plánem, který označuje mj. plochu pozemku p. p. č. 35/9 vk .  ú. Pohřebačka jako zónu smíšenou venkovského typu a 
pachtu, když pozemek p. p. č. 1129 v k. ú. Pohřebačka je nyní vymezen jako zemědělská plocha. V této souvislosti odkazuji na rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu č. j. 2Ao 4/2008-88 ze dne 5. 2. 2009. a čl. 11 odst. 4 LZPS, které nejsou v mém případě respektovány. 

 
Přijetím navrhovaného územního plánu by došlo nejen s ohledem na stanovení plochy VD1 pro veřejně prospěšnou stavbu, ale i 

stanovením ochranným pásem na mých pozemcích k omezení mého vlastnického práva bez poskytnutí přiměřené náhrady. Pokud 
správní orgán mým námitkám nevyhoví, jsem přesvědčen, že je na místě alespoň postup dle § 102 stavebního zákona kdy mi případně 
náleží náhrada za změnu v území, kdy vlastníkovi pozemku, kterému vznikla prokazatelná majetková újma v důsledku zrušení určení 
pozemku k zastavění na základě vydání nového územního plánu. Vydáním nového územního plánu budou mé pozemky p. č. 35/9 a p. č. 
1129 v obci Opatovice nad Labem, v k. ú. Pohřebačka, můj záměr k výstavbě bude zcela zmařen a budu nucen zakoupit si pozemky nové, 
čímž mi vznikne významná majetková újma. 
Podpis :  
Milan Ryšán, v.r.  
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 
Pozemek p.č. 35/9 zůstane dle návrhu ÚP i nadále ve stabilizované ploše BI – bydlení v rodinných domech – 
příměstské a společně s pozemkem p.č. 1129 v zastavitelné ploše Z4 určené pro plochu DS1 – dopravní 
infrastruktura silniční – silniční síť (Z4a) a plochu ZO – zeleň – ochranná a izolační (Z4b). Celá zastavitelná plocha 
Z4 zůstane dle návrhu ÚP vymezena jako veřejně prospěšná stavba (VPS) pod označením VD1, pro kterou lze 
práva k pozemkům vyvlastnit. 
Projektant zapracoval požadavek dotčeného orgánu pro pozemek p.č. 35/9 v k.ú. Pohřebačka, že funkce bydlení 
na p.p.č. 35/9 v k.ú. Pohřebačka bude vedena jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem z 
provozu na stávajících silničních komunikacích č. II/324 a III/03324 a stávající železniční trati Pardubice - Hradec 
Králové. V další fázi řízení bude nutno doložit nepřekročení platných hygienických limitů hluku z provozu na 
silničních komunikacích č. II/324, č. III/03324 a stávající železniční trati Pardubice - Hradec Králové (dle 
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požadavku dotčeného orgánu - Krajské hygienické stanice Pardubického kraje). 

Odůvodnění: 
Pozemky p.č. 35/9 a 1129 v k. ú. Pohřebačka, které jsou dotčeny návrhem řešení územního plánu, jsou ve vlastnictví pana Milana 

Ryšána.; námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona. 
Pozemek p.č. 35/9 (959 m2), jeho větší část o výměře cca 659 m2 leží dle návrhu ÚP ve stabilizované ploše BI – bydlení v rodinných 

domech – příměstské. Jeho menší část o výměře cca 300 m2 společně s celým pozemkem p.č. 1129 (4536 m2) leží dle návrhu ÚP 
v zastavitelné ploše Z4 určené pro plochu DS1 – dopravní infrastruktura silniční – silniční síť (Z4a) a plochu ZO – zeleň – ochranná a 
izolační (Z4b). Celá zastavitelná plocha Z4 je dle návrhu ÚP současně vymezena jako veřejně prospěšná stavba (VPS) pod označením VD1, 
pro kterou lze práva k pozemkům vyvlastnit. Veřejná prospěšnost stavby VD1 je daná veřejným zájmem, který je zakotven v nadřazené 
územně plánovací dokumentace – Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR PK); jedná se o VPS pod označením D102 – 
zdvojkolejnění železniční trati č. 031 Pardubice – Hradec Králové. VPS pod označením návrhu územního plánu VD1 je plochou dopravní 
infrastruktury silniční Z4a, která řeší přeložku silnice III/03324 tak, aby byla splněna podmínka minimální vzdálenosti hranice křižovatky 
od nebezpečného pásma přejezdu; jedná se o doprovodnou stavbu nezbytnou k zajištění řádného užívání stavby zdvojkolejnění 
železniční trati č. 031 Pardubice – Hradec Králové. Dle článku 140 ZÚR PK platí, že pro účely vymezení ploch a koridorů VPS se za součást 
stavby považují též zařízení a doprovodné stavby nezbytné k provedení stavby a k zajištění řádného užívání stavby, jako jsou zařízení 
staveniště, přípojky inženýrských sítí, příjezdové komunikace a napojení na komunikace nižšího řádu, doprovodná zařízení technické 
infrastruktury, doprovodné dopravní stavby apod., pokud nejsou samostatnou VPS nebo VPO (veřejně prospěšným opatřením). Kromě 
VPS VD1 návrh UP obsahuje další doprovodné stavby nezbytné k zajištění řádného užívání stavby zdvojkolejnění železniční trati č. 031 
Pardubice – Hradec Králové, které jsou vymezeny jako VPS – VD4, VD5, VD6 a VD7 – jedná se o zbudování nové železniční zastávky 
včetně přístupových cest a komunikací jižně od sídla Pohřebačka. 

Namítající uvádí, že uplatnil v rámci společného jednání připomínku, aby pozemky p. č. 35/9 a p. č. 1129 vk .  ú. Pohřebačka byly i 
nadále vymezeny v územním plánu jako zóna smíšeného venkovského typu a zemědělská plocha jako v současné době. Dle platného 
Územního plánu sídelního útvaru Opatovice nad Labem (dále jen „ÚPSÚ“), který byl schválen Zastupitelstvem obce Opatovice nad 
Labem dne 16.5.1995, leží pozemek p.č. 35/9 v urbanizovaném, zastavěném území, ve stabilizované ploše OB – zóna venkovského typu 
smíšená – obytná; pozemek p.č. 1129 leží dle ÚPSÚ v neurbanizovaném nezastavěném území, v ploše zemědělské. Zóna venkovského 
typu smíšená – obytná OB slouží dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/97 (ve znění pozdějších předpisů) o závazných částech Územního 
plánu obce Opatovice nad Labem (dále jen „vyhláška“) pro bydlení se zázemím užitkových zahrad a možností chovu drobného domácího 
zvířectva a omezeným chovem zemědělského zvířectva a s odpovídající občanskou a technickou vybaveností a dopravou. Přípustné 
funkční využití zóny OB je rodinné bydlení s užitkovými zahradami a chovem drobného domácího a omezeným počtem zemědělského 
zvířectva a obytné domy a další. Vlastník pozemku ve své námitce uvádí, že návrhem ÚP dochází k omezení jeho vlastnického práva, 
protože nemůže pozemky využít legitimně očekávaným způsobem, a uvádí, že mu bude znemožněno využít předmětné pozemky k 
zamýšleným účelům (tj. k zástavbě v souladu se stávajícím územním plánem, který označuje mj. plochu pozemku p. p. č. 35/9 v k. ú. 
Pohřebačka jako zónu smíšenou venkovského typu a pozemek p. p. č. 1129 v k. ú. Pohřebačka je nyní vymezen jako zemědělská plocha). 
V textu námitky však není uvedeno, jakým způsobem chtěl vlastník pozemky využít, jakou stavbu chtěl na pozemcích umístit. K námitce 
nebyl doložen žádný záměr výstavby na předmětných pozemcích ani doklad příslušného stavebního úřadu o případném řízení o umístění 
stavby na těchto pozemcích. Ve dříve podané připomínce ze dne 4.4.2014 vlastník pozemku uváděl, že na pozemku p. č. 35/9 a p. č. 
1129 (dříve označen jako pozemek p. č. 370) v k. ú. Pohřebačka zamýšlí vystavět stavbu občanské vybavenosti, což také jak píše 
v připomínce, sdělil i v dopise ze dne 14.3.2008 starostovi obce Opatovice nad Labem Ing. Pavlu Kohoutovi. Starosta obce odpověděl 
dopisem ze dne 31.03.2008, ve kterém píše, že Rada obce neakceptuje požadavek pana Ryšána na zapracování pozemku p.č. 370 (dnes 
p.č. 1129) do zóny umožňující jakoukoliv zástavbu, neboť tento pozemek je v současné době z větší části zatížen věcným břemenem 
ochranného pásma Českých drah. U pozemku p.č. 35/9 pan starosta konstatoval, že tento pozemek  je v současně platné územně 
plánovací dokumentací sídelního útvaru Opatovice nad Labem určen k zástavbě, a to rodinného bydlení a občanské vybavenosti.   

Jak již bylo výše uvedeno, pozemek p.č. 35/9 leží ve stabilizované ploše OB, které hlavním využitím je bydlení; tato plocha má dle 
vyhlášky i další možné využití, které je charakterizováno jako přípustné, nebo výjimečně přípustné a také nepřípustné. Zda by bylo 
možné umístit konkrétní stavbu občanské vybavenosti na pozemku p.č. 35/9 o rozloze 959 m2 i přes-to, že některé stavby občanského 
vybavení plocha OB umožňuje, nelze stoprocentně říct. Protože výčet staveb a zařízení, které je možné v dané ploše umístit není a 
nemůže být konečný, je posouzení vhodnosti konkrétního záměru vždy na úřadu územního plánování. Úřad územního plánování při 
posuzování vhodnosti musí vycházet hlavně z toho, že se jedná o stabilizovanou plochu, tj. stav v území, který funguje bezproblémově a 
bezkolizně pro bydlení – ze západní a jižní strany pozemku jsou umístěny stavby rodinných domů, z jihovýchodní strany leží stávající 
silnice III/03324 a stávající železniční trať č. 031 Pardubice – Hradec Králové (železniční dráha celostátního významu). Pozemky p.č. 35/9 
a také p.č.1129, (leží severně od p.č. 35/9) jsou zasaženy ochranným pásmem dráhy; pozemek p.č. 1129 je zasažen ochranným pásmem 
silice II. a III. třídy. Ochranné pásmo dráhy, je jedním z důležitých limitů, které jsou prověřovány příslušným dotčeným orgánem v rámci 
řízení stavebního úřadu pro umísťování staveb. Ochranné pásma silnice slouží dle § 30 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, k jejich ochraně a k ochraně provozu na nich, ovšem mimo souvisle zastavěné území obce, 
tj. na pozemku p.č. 35/9 ochranné pásmo silnice vymezeno není.    

Z výše uvedeného lze dovodit, že možnost výstavby na pozemku p.č. 35/9 dle platného ÚPSÚ je významně omezena a nebyla nikdy 
ani prověřována (odbor hlavního architekta pro tento pozemek nevydával žádnou územně plánovací informaci). Pozemek p.č. 1129 je 
nezastavitelný.        

Nový ÚP přehodnotil po společném jednání na základě uplatněné připomínky vlastníka řešení ploch na předmětných pozemcích a 
navrhl  rozumný kompromis vyváženosti mezi veřejným zájmem na straně jedné a soukromým zájmem na straně druhé a pozemek p.č. 
35/9, jeho větší část, která byla navržena původně jako plocha ZO – ochranná a izolační, zahrnul do stabilizované plochy BI. Zbytek řešení 
na pozemku p.č. 1129 z důvodů výše uvedeného veřejného zájmu vypustit nelze.    

Vlastník uvádí, že i přes-to, že byl návrh ÚP upraven, dochází k významnému zásahu do jeho vlastnického práva, kdy mu bude 
znemožněno využít předmětné pozemky k jeho zamýšleným účelům. Pozemek p.č. 35/9 leží dle návrhu ÚP, kromě východního pruhu o 
ploše cca 300 m2, ve stabilizované ploše BI a není na něm vymezené ochranné pásmo silnice; pozemek p.č. 1129 leží téměř celý v ploše 
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VPS, v zastavitelné ploše Z4. Pro vlastníka pozemku se v porovnání s platným ÚPSÚ  návrhem mění to, že návrh ubírá z pozemku p.č. 
35/9 plochu cca 300m2, která se stává součástí VPS, zbylá část pozemku o ploše cca 659 m2 zůstává beze změny; pro pozemek p.č. 1129, 
jeho větší části se mění to, že z nezastavěného území se stává zastavitelná plocha Z4 pro stavbu VPS.  Pojmenování a způsob využití 
ploch vychází z toho času platného stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek a také z metodiky MINIS požadované schváleným 
zadáním. Nelze tedy plochy vymezit a pojmenovat stejně jako v platném ÚPSÚ, jak v části námitky požaduje vlastník. Úprava návrhu ÚP 
na těchto pozemcích proběhla na základě zásady subsidiarity a minimalizace zásahu a na základě výše uvedeného se nemůže jednat o 
významný zásah do vlastnického práva. 

Vlastník odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 2Ao 4/2008-88 a čl. 11 odst. 4 LZPS, které nejsou v jeho případě 
respektovány. Námitka nespecifikuje, které pasáže rozhodnutí soudu nejsou respektovány. Je možné dovodit, že má na mysli citaci, 
kterou uvedl v podané připomínce:   

„představuje-li změna využiti pozemků provedená v novém územním plánu omezení vlastnického práva ve smyslu čl. 11 odst. 4 LZPS a 
nebyla-li v této souvislosti vlastníkovi pozemků poskytnuta náhrada, jde o nepřiměřenou právní regulaci (porušení principu 
proporcionality)“  

Článek 11 odst. 4 zákona č. 2/1993, Listiny základních práv a svobod, zní: 
(citace) „Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu a to na základě zákona a za 

náhradu.“(konec citace) 
V novém ÚP dochází u předmětných pozemků k částečné změně využití, kde v případě pozemku p.č. 35/9 je cca třetinová část 

pozemku vymezena pro stavbu VPS - zastavitelnou plochu Z4a, zbylá část o ploše 659m2 zůstává beze změny; pozemek p.č. 1129 je 
téměř celý, kromě jedné šestiny určen pro stavbu VPS – zastavitelnou plochu Z4; toho času je celý pozemek nezastavitelný. K omezení 
vlastnického práva dochází v tomto případě ve veřejném zájmu a na základě zákona a to formou vymezení částí těchto pozemků jako 
staveb VPS s možností vyvlastnění. Co se týká poskytnutí náhrady v případě územního plánování se dle stavebního zákona jedná o 
náhradu za změnu v území dle § 102 stavebního zákona – (citace)„vlastníkovi pozemku, kterému vznikla prokazatelná majetková újma 
v důsledku zrušení určení pozemku k zastavění na základě změny územního plánu, nebo vydáním nového územního plánu, náleží náhrada 
vynaložených nákladů na přípravu výstavby v obvyklé výši, zejména na koupi pozemku, na projektovou přípravu výstavby nebo v 
souvislosti se snížením hodnoty pozemku, který slouží  k zajištění závazku.“(konec citace) 

Dle výše uvedené citace, skutková podstata pro poskytnutí náhrady nebyla naplněna, nebo u výše uvedených pozemků nedošlo 
návrhem nového ÚP ke zrušení určení pozemku k zastavění, naopak u pozemku p.č. 1129 došlo ke změně z pozemku nezastavitelného 
na pozemek určený k zastavění.    
 

Použité podklady: 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Územní plán sídelního útvaru Opatovice nad Labem 
Územní plán Opatovice nad Labem, upravený návrh územního plánu po společném jednání -11/2014 
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Námitka č. 17 

Richard Sacher 
Praha 
námitka podaná dne 23. 01. 2015 

Znění námitky: 
V roce 2007 jsem zakoupil od p.Ing.Jana Skvrny pozemek čislo 526 v k.ú.obce Opatovice nad Labem za účelem zřízení půjčovny a 
prodejny přívěsných vozíků a vybudováni zázemí pro obsluhu. S tím,  že pozemek bude oplocen.  Za pozemek jsem majiteli pozemku 
zaplatil 980.000,- Kč. 
V návrhu územního plánu je uvedena zemědělská plocha, což by moji vloženou investici zcela znehodnotilo. 
Z tohoto důvodu podávám námitku, aby pozemek č. 526 byl změněn na plochu VD - výroba a skladováni, která odpovídá mému 
podnikatelskému záměru. 
V době kdy jsem pozemek kupoval, byl pozemek veden v územním plánu obce Opatovice n. Labem jako plocha OV. 
S možností na pozemku vybudovat zmíněnou prodejnu přívěsných vozíků. Nebyl veden jako zemědělská plocha. 
Mám v úmyslu vybudovat prodejnu, půjčovnu a servis přívěsných vozíků na pozemku č. 526 nejdéle do tří let. V místě,  kde by byla 
půjčovna přívěsů umístěna, by ji mohly využívat občané Opatovic, Hradce Králové i Pardubic. Pro tento můj záměr je pozemek č. 526 
ideální místo. Výrobou, servisem a půjčovnou přívěsů se zabývám od r. 1990. 
Podpis : 
Richard Sacher, v.r. 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se přijímá. 
Pozemek p.č. 526 v k. ú. Opatovice nad Labem je v novém ÚP vymezen pro zastavitelnou plochu OM – občanské 
vybavení – komerční zařízení malá a střední. 
Pro umisťování staveb a zařízení, které budou vyžadovat ochranu před hlukem z provozu na rychlostní 
komunikaci R35 a silniční komunikaci č. II/324, projektant doplnil podmínku, aby byly tyto stavby a zařízení 
vedeny jako podmíněně přípustné z hlediska ochrany před hlukem z provozu na rychlostní komunikaci R35 a 
silniční komunikaci č. II/324 (dle požadavku dotčeného orgánu - Krajské hygienické stanice Pardubického kraje). 

Odůvodnění: 
Pozemek p.č. 526 v k. ú. Opatovice nad Labem, který je dotčen návrhem řešení územního plánu, je ve vlastnictví pana Richarda Sachera.; 
námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona. 
Pozemek p.č. 526 v k. ú. Opatovice nad Labem ležel dle nového ÚP ve stabilizované ploše NZ – plochy zemědělsky obhospodařované 
půdy. Dle toho času platného Územního plánu sídelního útvaru Opatovice nad Labem (dále jen „ÚPSÚ“), leží pozemek v zastavitelné 
ploše OV – zóna občanské vybavenosti, která slouží dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/97 (ve znění pozdějších předpisů) o závazných 
částech Územního plánu obce Opatovice nad Labem (dále jen „vyhláška“) pro výstavbu objektů občanské vybavenosti, výroby, služeb. 
Umístění areálu půjčovny, prodejny přívěsných vozíků včetně vybudováni zázemí pro obsluhu je v této ploše dle ÚPSÚ možné. Vlastník 
pozemku v uplatněné námitce požaduje vymezit pozemek jako plochu VD - výroba a skladováni, která odpovídá podnikatelskému 
záměru. Tento požadavek námitky byl přezkoumán a s ohledem na ÚPSÚ, polohu předmětného pozemku s ohledem na stabilizované 
území obce a jeho komunikační systém je pozemek vymezen pro zastavitelnou plochu s využitím OM – občanské vybavení – komerční 
zařízení malá a střední. Hlavním využitím těchto ploch dle návrhu ÚP je občanské vybavení a služby převážně komerčního charakteru, 
což požadavkům výše uvedeného provozu odpovídá. Nový ÚP stanovení potřeby vymezení ploch občanského vybavení charakterizuje 
jako velmi obtížné; nový ÚP pro potřeby posílení složky občanského vybavení vymezuje plochy, které mohou pokrýt potřebu a zájem 
investorů o možnost realizace občanského vybavení v řešeném území. Vlastník pozemku dle předmětu námitky je jedním z budoucích 
investorů, který tuto skutečnost potvrzuje. I z těchto důvodů je námitce vyhověno.       

Použité podklady:  
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Územní plán sídelního útvaru Opatovice nad Labem 
Územní plán Opatovice nad Labem, upravený návrh územního plánu po společném jednání -11/2014 
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Námitka č. 18 

MUDr. Jaroslava Skalická 
Hradec Králové 
námitka podaná dne 23. 01. 2015 

Znění námitky: 
Území dotčené námitkou: pozemky parc. č. 369/9 a parc. č. 369/23 v katastrálním území Opatovice nad Labem. 

Tímto podle ustanovení § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") podávám proti předmětnému návrhu změny Územního plánu 
Opatovice nad Labem tyto 

NÁMITKY: 
Nesouhlasím se změnou Územního plánu Opatovice nad Labem ve věci zařazení mých pozemků pare. č. 369/9 a pare. č. 
369/23 v katastrálním území Opatovice nad Labem do Územního plánu Opatovice nad Labem jako NSpr plocha - plocha 
smíšeného nezastavěného území s přírodní a nepobytovou rekreační funkcí. 

 
Požaduji, aby pozemky parc. č. 369/9 a parc. č. 369/23 v katastrálním území Opatovice nad Labem byly zařazeny do 
Územního plánu Opatovice nad Labem jako plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI. 

ODŮVODNĚNÍ: 
Jsem vlastníkem pozemků parc. č. 369/9 a parc. č. 369/23 v katastrálním území Opatovice nad Labem. Nyní jsou mé 
pozemky dle vyjádření odboru hlavního architekta podle územního plánu v urbanizované a zastavitelné ploše, v zóně 
rekreačních a sportovních ploch, což mi vyhovovalo (z tohoto důvodu pozemky držím ve svém vlastnictví). Odkazuji na 
vyjádření odboru hlavního architekta MmP ze dne 09. 01. 2014, sp. zn.: OHA/74720/2013/Zm, č.j.: MmP 1501/2014, kde se 
odbor hlavního architekta jasně vyjádřil, že předložený záměr vybudování budov k rekreaci nebude v rozporu s platným 
územním plánem. Obec Opatovice nad Labem má v úmyslu pozemky kolem vodní plochy (včetně mých pozemků) zařadit 
do územního plánu jako NSpr plochu - tj. plochu smíšenou krajinou - nezastavitelnou, kde se nesmí nic postavit. Tím bych 
byla silně omezena jako vlastník ve smyslu držení, užívání a nakládání s pozemky. Současný územní plán mi zcela 
vyhovoval, neboť jsem nemovitosti držela za účelem vybudování stavby k rekreaci. Změnou územního plánu mi vznikne 
škoda znehodnocením pozemků. Budu žádat náhradu škody, a to i soudní cestou, neboť jsem významnou měrou 
poškozena na svých právech vlastníka. Je to útok na moje vlastnické právo, což má pro mě fatální následky z hlediska 
hodnoty majetku. Svým jednáním obec Opatovice nad Labem porušuje moje právo garantované mi článkem 11 odst. 4 
zákona č. 2/1993, Listina základních práv a svobod, neboť zhoršuje mé postavení jako vlastníka a klade na mě 
neopodstatněné nároky související se změnou územního plánu. Z výše uvedeného tedy žádám, aby pozemky parc. č. 369/9 
a parc. č. 369/23 v katastrálním území Opatovice nad Labem byly zařazeny do územního plánu jako plochy staveb pro 
rodinnou rekreaci RI. 

Podpis:  

MUDr. Jaroslava Skalická, v.r. 
 
Přílohy k námitce: 
1. Výpis z katastru nemovitostí 

2. Mapa dotčené oblasti 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se zamítá. 
Pozemky p.č. 369/9 a 369/23 v k. ú. Opatovice nad Labem zůstanou dle nového ÚP i nadále ve stabilizované 
ploše NSpr – plochy smíšené krajinné, přírodní a rekreační a ve stabilizované ploše W – vodní plochy a toky. 
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Odůvodnění: 
Pozemky p.č. 369/9 a p. č. 369/23 v katastrálním území Opatovice nad Labem, které jsou dotčeny návrhem řešení územního plánu, jsou 
ve vlastnictví paní MUDr. Jaroslavy Skalické; námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona. 

Územní plán sídelního útvaru Opatovice nad Labem (dále jen „ÚPSÚ“) byl schválen Zastupitelstvem obce Opatovice nad Labem dne 
16.5.1995. Pozemky parc. č. 369/9 a část pozemku p.č. 369/23 (cca 10 m široký pruh navazující na pozemek p.č. 369/9) v k. ú. Opatovice 
nad Labem, leží dle ÚPSÚ v urbanizované a zastavitelné ploše, v Zóně rekreačních a sportovních ploch – RS.  Zóna rekreačních a 
sportovních ploch RS slouží dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/97 (ve znění pozdějších předpisů) o závazných částech Územního plánu 
obce Opatovice nad Labem (dále jen „vyhláška“) rekreačním, sportovním a kulturním zařízením. Přípustným funkčním využitím jsou 
areály a plochy rekreační a sportovní, sportovní zařízení a vybavení, kempinky, letní stanové tábory a tábořiště, koupaliště a víceúčelové 
nádrže využitelné pro rekreaci, vybavení sociální a hygienické výše uvedených areálů, přírodní kulturní a poznávací areály, nezbytné 
plochy tech. vybavení, příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové, zeleň liniová a plošná vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra, 
interakční prvky). Výjimečně přípustným jsou veřejné stravování pro obsluhu území a byty služební a majitelů zařízení.  

Vyjádření odboru hlavního architekta MmP ze dne 9.1.2014, sp.zn.: OHA/74720/2013/Zm, č.j.: MmP1501/2014 je územně plánovací 
informace, která byla vydaná žadateli pro záměr na výše uvedených pozemcích -  vybudování oploceného sportovního areálu „Klubu 
Zlatá Rybka“. Záměr oploceného sportovního areálu obsahoval - mobilní objekty - buňku pro správce, 3 karavany s plátěným 
přístřeškem, mobilheim jako klubovnu, 1 samostatný karavan, objekty technické infrastruktury a oplocení. Územně plánovací informace 
pro tento záměr byla vydána tři- krát  a to v roce 2012, 2014 a 2016; v územně plánovací informaci je konstatováno, že předložený 
záměr vybudování sportovního areálu na pozemcích parc. č. 369/9 a 369/23 v k. ú. Opatovice nad Labem za předpokladu, že předmětné 
stavby a jejich umístění budou splňovat náležitosti sportovního areálu, nebude v rozporu s platným územním plánem. Od roku, kdy byla 
vydaná první ÚPI až ke dnešnímu dni nebylo o umístění oploceného sportovního areálu „Klubu Zlatá Rybka“ na příslušném stavebním 
úřadě zažádáno. Na předmětných pozemcích nebyla od doby schválení ÚPSÚ, tj. již 20 let umístěna žádná stavba. 

Dle textové části ÚPSÚ mají prostory – na jižním a východním (eventuelně i severním) břehu Opatovického písníku – sloužit ke 
krátkodobé rekreaci; v návrhu je uvažováno s rekreačními a sportovními plochami s příslušným vybavením a vysázením ochranné zeleně 
(VZ). ÚPSÚ měl tedy představu vytvořit v těchto prostorách funkční a plně vybavené areály, nebo areál rekreační, sportovní a také 
kulturní. Za dobu existence ÚPSÚ – 20 let, vzniklo v území jenom několik rekreačních soukromých chatek, z nichž některé mají toho času 
dle výše uvedené námitky č. 6 po vybudování komunikace I/37 problémy dopravního napojení.  

Dle nového návrhu územního plánu leží pozemek parc. č. 369/9 a část pozemku p.č. 369/23 (cca 10 m široký pruh navazující na pozemek 
p.č. 369/9) v katastrálním území Opatovice nad Labem, ve stabilizované ploše NSpr – plochy smíšené krajinné, přírodní a rekreační; zbylá 
část pozemku p.č. 369/23 leží ve stabilizované ploše W – vodní plochy a toky. Navržené plochy v podstatě mapují stávající stav v území, 
územní plán má zakreslenou i vodní plochu dle stávajícího stavu v území. Plochy NSpr, konkrétně s indexem r – mají přípustné využití 
hlavní převážně sezónní rekreace na plochách přírodního charakteru – např. ve vazbě na vodní plochy, rekreační a pobytové louky, 
přírodní koupaliště, pláže a stavby a zařízení přípustné v nezastavěném území (§18 odst. 5, stavebního zákona č. 183/2006 Sb.) slučitelné 
s funkcí rekreace a přírodními hodnotami území.  

Předmětné pozemky jsou součástí rozlehlé lokality kolem vodní plochy – Opatovického písníku, která je významným rekreačním 
potenciálem sídla Opatovice nad Labem. Územní plán svojí koncepcí vytváří podmínky k tomu, aby bylo možno území využívat 
způsobem, který se v současné době v území uplatňuje. Západní strana území kolem Opatovického písníku je hojně využívána veřejností 
i ze spádového území; tato část území je územním plánem určena pro plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH; jižní a východní strana 
je využívána spíše jako rekreační a pobytové pláže, v části tohoto území vznikly objekty individuální rekreace, které územní plán 
respektuje. Návrh územního plánu respektuje dosavadní využívání předmětných pozemků a tento způsob využití jako rekreační a 
pobytové pláže umožňuje i nadále. Umisťování staveb pro rekreaci a volnočasové aktivity územní plán umožňuje kolem Opatovického 
písníku pouze v ploše RH. V této části území vzniklo za celou dobu trvání ÚPSÚ nejvíce objektů a zařízení pro rekreaci, které se zde 
vyvíjeli více méně živelnou formou. 
Nový územní plán vytváří v souladu s cíli a úkoly územního plánování oproti původnímu ÚPSÚ novou koncepci řešení územní kolem 
vodní plochy Opatovického písníku, která na základě limitů v území, jeho charakteru a hodnot umisťuje plochu rekreace hromadné do 
plochy u západní části písníku a plocha u severní, východní a jižní části písníku má sloužit rekreačním plochám přírodního charakteru. 
Západní plocha – jedná se o plochu RH – má vytvořit podmínky k rekreaci s komplexním zázemím; jedná se o území, které přímo 
navazuje na stabilizované zastavěné území, jeho poloha pro vybudování potřeb veřejné infrastruktury je logická a v tomto území 
nejhospodárnější; další plochy kolem Opatovického písníku se rozvíjejí kolem vodní plochy do volné krajiny, kde se jednoznačně nabízí 
její zachování pro pobytovou, pěší, cyklistickou rekreaci a relaxaci obyvatel sídla.  Vybudování staveb pro individuální rodinnou rekreaci 
v plochách, které jsou v těsné blízkosti u vodní plochy (některé pozemky přesahují až do vodní plochy) by znamenalo umožnění přístupu 
k vodní ploše jenom pro určitý okruh vlastníků; cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 
území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území. Územní plán musí řešit území komplexně tak, aby výsledné řešení území bylo optimální, aby i v oblasti rekreace byly 
vyřešeny všechny celospolečenské a veřejné zájmy. Obrovský potenciál Opatovického písníku nelze rozdrobit jenom pro jednotlivé 
vlastníky; řešení musí být vyvážené a udržitelné.  
Namítající tvrdí, že zařazením pozemků p.č. 369/9, 369/23 v k. ú. Opatovice nad Labem do plochy NSpr je porušeno právo vlastníka 
garantované článkem 11 odst. 4 zákona č. 2/1993, Listiny základních práv a svobod, který zní: 
(citace) „Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu a to na základě zákona a za náhradu.“(konec 
citace)  
Pozemky p.č. 369/9, 369/23 v k. ú. Opatovice nad Labem jsou evidovány v katastru nemovitostí jako orná půda; dle skutečnosti je větší 
část pozemku p.č. 369/23 vodní plochou a zbylá část pozemků  slouží jako břehový porost u vodní plochy. Vlastník vlastní pozemky –u 
Opatovického písníku, které jsou využívány dle výše uvedeného, část pozemků leží dle ÚPSÚ v zastavitelné ploše RS; od doby platnosti 
ÚPSÚ – 20 let tato možnost nebyla využita. Nový územní plán svým návrhem mapuje stávající stav v území a zařazuje pozemky do 
stabilizovaných ploch NSpr – plochy smíšené krajinné přírodní a rekreační a W – vodní plochy a toky. Stabilizované plochy v územním 
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plánování jsou plochy, u kterých se typ jejich využití v návrhu nemění.  
Právo vyvlastnění, ani žádné jiné omezení vlastnického práva pro pozemky p.č. 369/9, 369/23 v k.ú. Opatovice nad Labem nový územní 
plán nevymezuje; vlastník pozemků má právo pozemky i nadále vlastnit, užívat je a nakládat s nimi. Vlastník pozemku dále uvádí, že je 
významnou měrou poškozen na svých stavebních právech; vlastník pozemku nedoložil v podané námitce žádné rozhodnutí o umístění 
stavby, nebo územní souhlas, které nabyly účinnosti pro stavbu, pro kterou bylo zastavění územním plánem určeno, přičemž by se 
jednalo o platná rozhodnutí; vlastník pozemků nedoložil ani uzavřenou veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní rozhodnutí a tato 
veřejnoprávní smlouva by byla účinná;  žádné takové rozhodnutí ani veřejnoprávní smlouva není známá projektantovi návrhu ÚP a ani 
úřadu územního plánování. Náhradu škody, kterou vlastník chce požadovat, rozumí úřad územního plánování jako náhradu za změnu 
v území dle § 102 stavebního zákona – dle odst. 3 náhrada vlastníkovi nenáleží, jestliže ke zrušení určení pozemku k zastavění došlo po 
uplynutí 5 let od nabytí účinnosti ÚPSÚ, který zastavění pozemku umožnoval. Od vydání  ÚPSÚ, který zastavění částí výše uvedených 
pozemků umožnoval, uplynulo již 20 let.   
 
Použité podklady: 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Územní plán sídelního útvaru Opatovice nad Labem 
Územní plán Opatovice nad Labem, upravený návrh územního plánu po společném jednání -11/2014 
 
 

Námitka č. 19 

Josef Šimůnek 
Opatovice nad Labem 
námitka podaná dne 27. 01. 2015 
Znění námitky: 
Z plánu jsem zjistil, že na mém pozemku za stodolou je plánována cesta označena na mapě „P13“. S tímto návrhem již několik let 
nesouhlasím a jsem tvrdě proti. 
Uvědomte si, že bych stratil úplně soukromí a byl ze 3 stran obtěžován dopravním hlukem. O protažení cesty nestojí ani sousedé. Taky si 
uvědomte, že byste tímto průtahem pustili dopravu ke škole. 
Proto navrhuji tuto cestu nechat slepou. Do Kasárenské ulice je spojení s touto lokalitou několik baráků za mnou (u Třebešky). 
Podpis:  
Josef Šimůnek, v.r. 

Doplnění námitky: 
Námitka se týká pozemku p.č. 125/1 a p.č.st. 46 k.ú. Opatovice nad Labem. 

Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se přijímá. 
Přestavbová plocha P13, která je určena pro plochu PV1 – veřejná prostranství – uliční prostory je zahrnuta do 
stabilizované plochy BI. Současně je pro tuto plochu, zrušeno předkupní právo ve prospěch obce Opatovice nad 
Labem. 

Odůvodnění: 
Pozemky p.č. 125/1 a p.č.st. 46 k.ú. Opatovice nad Labem, které jsou dotčeny návrhem řešení územního plánu, jsou ve vlastnictví pana 
Josefa Šimůnka; námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona. 
Pozemek p.č. 125/1, kromě jeho západního pruhu o šířce cca 10m a p.č.st. 46 k.ú. Opatovice nad Labem leží dle nového ÚP ve 
stabilizované ploše BI – bydlení v rodinných domech – příměstské. Západní pruh pozemku p.č. 125/1 o šířce cca 10m ležel dle nového ÚP 
v přestavbové ploše P13, která byla určena pro plochu PV1 – veřejná prostranství – uliční prostory. Hlavní charakteristika této plochy je, 
že se jedná o veřejná prostranství v uličních prostorech zajišťující veškerou dopravní obsluhu přilehlých ploch, sloužící místní dopravě 
včetně pěší a cyklistické (bez ohledu na vlastnictví). Nový ÚP vymezil přestavbovou plochu P13, jako plochu veřejného prostranství pod 
označením PP3, kde určil pozemek p.č. 125/1 jako pozemek, pro který lze uplatnit předkupní právo ve prospěch obce Opatovice nad 
Labem. S vymezením této přestavbové plochy vyslovil nesouhlas formou podání připomínky Ing. Pavel Kohout, který svoji připomínku 
odůvodňuje tím, že s ohledem na stávající síť místních komunikací je přesvědčený, že nově vytvořené prodloužení místních komunikací s 
propojením do ulice Pardubická a do ulice Kasárenské nepřinese žádné zlepšení v rámci dopravní obslužnosti, ba právě naopak budou 
zbytečně vynaloženy finanční prostředky obce, které mohou být využity plněji. Přestavbová plocha P13, která byla určena pro plochu 
PV1 – veřejná prostranství – uliční prostory je včetně vymezení plochy veřejného prostranství PP3, pro které lze uplatnit předkupní právo 
z nového ÚP vypuštěna. Namísto této plochy je v novém ÚP stabilizovaná plocha BI, které přípustným využitím hlavním jsou veřejná 
prostranství, uliční prostory včetně místních komunikací, komunikací pro pěší a cyklisty a ploch veřejné zeleně včetně městského 
mobiliáře. V rámci této plochy je tedy vždy možné v případě potřeby plochu veřejného prostranství na tento pozemek umístit.     

Použité podklady: 
Územní plán sídelního útvaru Opatovice nad Labem 
Územní plán Opatovice nad Labem, upravený návrh územního plánu po společném jednání -11/2014 
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Námitka č. 20 

Tomáš Trojan 
Opatovice nad Labem 
námitka podaná na veřejném projednání  
dne 15. 1. 2015 v 16:15 h 

Znění námitky: 
jako majitel parcely č. 2039 v k. území Opatovic nad L. Zásadně nesouhlasím a podávám námitku proti navržené lokalitě s využitím jako 
zahrádková osada. 

Odůvodnění námitky: 
Už dlouhá léta plánuji na tomto pozemku výstavbu svého rodinného domku, a proto tento pozemek koncem roku 2014 převedli moji 
rodiče na mou osobu s tím, že hodlám využít možnosti trvalého bydlení v rodné obci, dnes již svou ženou, se kterou čekám prvního 
potomka. Žádám, aby cca 35 metrů délky pozemku z východní strany ze směru vodoteče byla funkčně vyčleněna pro výstavbu rodinného 
domu (jednalo by se o plochu max. 800 m2. Zbylá část pozemku prosím vyčlenit jako zahradu. Záměrem je využít pozemek obdobným 
způsobem jako vlastník pozemku 512/4, který se rozkládá naproti mému pozemku přes komunikaci. 

Podpis:  

Tomáš Trojan, v.r. 
 
Přílohy k námitce: 
Část územního plánu č.1 

Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se přijímá. 
Pozemek p.č. 2039 k.ú. Opatovice nad Labem – jeho východní část o výměře 800 m2 je určen pro zastavitelnou 
plochu BI a jeho zbylá západní část pro plochu ZS. 

Vzhledem k tomu, že se pozemek p.č. 2039 nachází v těsném kontaktu se stávající železniční tratí, která plní 
funkci vlečky vedoucí do areálu Elektrárny Opatovice, je funkce bydlení vedena jako podmíněně přípustná z 
hlediska ochrany před hlukem ze stávající železniční trati, která plní funkci vlečky do areálu Elektrárny 
Opatovice. V další fázi řízení bude požadováno doložení nepřekročení hygienických limitů ze stávající železniční 
trati – vlečky (dle požadavku dotčeného orgánu - Krajské hygienické stanice Pardubického kraje). 

Odůvodnění: 
Pozemek p.č. 2039 k.ú. Opatovice nad Labem, který je dotčen návrhem řešení územního plánu, je ve vlastnictví pana Tomáše Trojana; 
námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona. 
Pozemek p.č. 2039 k.ú. Opatovice nad Labem ležel dle nového ÚP v zastavitelné ploše Z17, která je určena pro plochu RZ – zahrádkové 
osady. Pozemek sousedí svojí jižní hranicí se stabilizovanou plochou DS2 – dopravní infrastruktura – silniční místní, to znamená, že 
pozemek má přímé dopravní napojení. Jižním směrem od pozemku leží stabilizovaná plocha BI a ZS, takže také funkce bydlení 
v rodinném domě. S ohledem na vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch je navýšení ploch pro bydlení o jednu parcelu o 
výměře 800m2 zanedbatelné. Námitce je tedy vyhověno. Vzhledem k tomu, že pozemek sousedí svojí západní hranicí s tělesem 
jednokolejové elektrifikované vlečky do areálu Elektrárny Opatovice uspořádání funkcí na pozemku – ZS – zeleň soukromá v západní 
části a BI – bydlení v rodinných domech – příměstské ve východní části je urbanisticky logické.     
 

Použité podklady: 
Územní plán sídelního útvaru Opatovice nad Labem 
Územní plán Opatovice nad Labem, upravený návrh územního plánu po společném jednání -11/2014 
 
 
Poučení: 
Proti rozhodnutí o námitkách se nelze dle ustanovení § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů odvolat ani podat rozklad. 
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VYHODNOCENÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ ÚP OPATOVICE NAD 

LABEM - NÁMITKY 
 

Námitka č. 1 

Jiří Herbert Tichý 
Švýcarsko, 
námitka podaná dne 13. 10. 2016 

Znění námitky: 

Vážená paní architektko, 

děkuji za Vaše zapracování námitky číslo 1, kterou jsem podal v rámci řízení o územním plánu. Rád bych Vás touto cestou ještě požádal o 
úpravu znění věty v části odůvodnění rozhodnutí o námitce, kde se píše: „Z těchto důvodů je příjezd na předmětný pozemek možný 
pouze z původní komunikace I/37". Z této věty vyplývá, že přístup nebude do budoucna možný z Pardubické ulice. Rád bych měl tuto 
možnost přístupu otevřenou, a proto navrhuji úpravu: „Z těchto důvodů je příjezd na předmětný pozemek možný i z původní 
komunikace I/37." 

Předem děkuji za Vaši ochotu. 

S přátelským pozdravem 

Podpis :  

Jiří Herbert Tichý, v.r. 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se přijímá. 
Do textu odůvodnění Námitky č. 1 uplatněné v procesu veřejného projednání je následující věta:  
 

„Z těchto důvodů je příjezd na předmětný pozemek možný pouze z původní komunikace I/37.“ nahrazena větou: 
„Z těchto důvodů je příjezd na předmětný pozemek možný i z původní komunikace I/37.“ 

Odůvodnění: 

Pozemek p.č. 209/5 k.ú. Opatovice nad Labem, který je dotčen návrhem řešení Územního plánu Opatovice nad Labem (dále jen „územní 
plán“) je ve vlastnictví pana Jiřího Herberta Tichého; námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona.  
Pozemek p.č. 209/5 k.ú. Opatovice nad Labem byl předmětem úpravy návrhu územního plánu po veřejném projednání; námitka je 
podaná v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona.  
Výše uvedená úprava znění věty v odůvodnění, rozhodnutí o námitce nemění; z této úpravy vyplývá, že přístup bude do budoucna 
možný i z Pardubické ulice. 
  

Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Územní plán Opatovice nad Labem, upravený návrh územního plánu po veřejném projednání -08/2016 
Spis územního plánu č. 9806/2008 – územní plán Opatovice nad Labem 
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Námitka č. 2 

Zdeněk Doležal, 
Pardubice, 
námitka podaná dne 13. 10. 2016 

Znění námitky: 

K pozemku č. 2475 k.ú. Opatovice n. Lab. 

Nepřeji si, aby zmíněný pozemek byl zařazen jako event. biologické centrum. 
 
Odůvodnění námitky: 

Jedná se o ornou půdu I. bonity v Polabské lokalitě a je součástí velké výměry, která jako celek je strojně obdělávána. 

Podpis:  

Zdeněk Doležal, v.r. 

Rozhodnutí o námitce: 

O námitce se věcně nerozhoduje. 
Pozemek p.č. 2475 k.ú. Opatovice nad Labem zůstane i nadále dle návrhu ÚP - částečně v ploše změny v krajině 
K9 určené pro plochu NP – přírodní krajinná zeleň a současně v ploše NRBK K73 – část k založení a LBC 58 – 
k založení a dále ve stabilizované ploše NZ – plochy zemědělsky obhospodařované půdy. 

Odůvodnění: 
Pozemek parc.č. 2475 k.ú. Opatovice nad Labem je ve vlastnictví pana Zdeňka Doležala. Pořizovatel vyhodnotil námitku pana Zdeňka 
Doležala jako námitku, která se netýká měněných částí, jež byly předmětem opakovaného veřejného projednání.  
Na základě § 53 odst. 2 stavebního zákona třetí věty se upravený návrh územního plánu projednává v rozsahu těchto úprav na 
opakovaném veřejném projednání; přitom se postupuje dle § 52 stavebního zákona.  
Dle rozsudku Krajského soudu v Praze čj. 50A 15/2014-50 ze dne 16. 12. 2014 k námitkám podaných v rámci opakovaného veřejného 
projednání, které se netýkají měněných částí, uvádíme:  

(citace)„Návrh územního plánu se neprojednává kompletně znovu, ale pouze v částech, které byly dotčeny podstatnou změnou. Toto 
omezení se musí nutně projevit v možnosti podávat proti upravenému návrhu územního plánu projednávaného v opakovaném veřejném 
projednání námitky a připomínky. Jak plyne z § 53 stavebního zákona, postupuje se při opakovaném veřejném projednání návrhu a jeho 
přípravě obdobně jako při veřejném projednání návrhu. Byť v daném ustanovení výslovné omezení ve vztahu k možnosti dotčených osob 
podávat námitky proti podstatně upravenému návrhu územního plánu chybí, je třeba toto omezení dovodit právě z toho, že při 
opakovaném veřejném projednání se upravený územní plán projedná pouze v rozsahu provedených úprav, a proto námitky mohou 
dotčené osoby směřovat pouze do provedených úprav návrhu územního plánu.“(konec citace)  
(citace)„Opačný přístup, tedy připuštění námitek všech vlastníků pozemků regulovaných územním plánem i ve fázi opakovaného 
veřejného projednání bez ohledu na to, že jejich pozemky byly dotčeny podstatnou úpravou územního plánu, by podle názoru soudu 
znamenal rezignaci na koncentraci řízení, kterou stavební zákon stanoví v § 52 odst. 3 stavebního zákona. Tato zásada má v řízení o 
územním plánu zcela oprávněné místo, neboť jde o řízení, kterému je z důvodu jeho rozsáhlosti zcela nezbytné stanovit určité časové 
limity, přičemž nutno dodat, že i přes tyto limity jde velmi často o řízení časově velmi náročné.  

Jsou-li i přes shora učiněné závěry námitky v popsané situaci podány, nelze k nim podle názoru soudu přihlížet.“(konec citace)  
 
Vzhledem k výše uvedenému se o námitce věcně nerozhoduje. 
 

Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Územní plán Opatovice nad Labem, upravený návrh územního plánu po veřejném projednání -08/2016 
Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 16.12.2014, č.j. 50A 15/2014-50 
Spis územního plánu č. 9806/2008 – územní plán Opatovice nad Labem 
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Námitka č. 3 

Vodovody a kanalizace, a.s. 
námitka podaná dne 14. 10. 2016 

Znění námitky: 

Předkládaný dokument, označený „Upravený návrh územního plánu pro veřejné projednání" řeší podmínky pro další rozvoj obce v 
oblasti bydlení, výroby a veřejné infrastruktury. Provedené úpravy nejsou v textu vyznačeny. 

Zásobování vodou je zajištěno stávající vodovodní sítí Skupinového vodovodu Pardubice. Rozvojové plochy bude možné napojit na tento 
stávající veřejný vodovod v obci. 

Připomínky:  
- V grafické příloze I.B3b Vodní hospodářství chybí úsek vodovodu kolem ČOV 
    (realizace r.2009-2010) - viz příloha č.l. V příp. potřeby můžeme poskytnout i elektronicky 
- Pro rozvojové plochy Z6, Z14, Z18 požadujeme uložit územním plánem potřebu k územnímu řízení využití lokalit (před parcelací) 

zpracování závazné územní studie zásobování lokality pitnou vodou a zajištění požární vody mimo vodovod pro veřejnou potřebu. 
Koncepční řešení před dokončením bude odsouhlaseno VAK Pardubice. Následný návrh parcelace zohlední vedení tras vodovodů, 
které zůstanou v trvale veřejně a pro techniku provozovatele přístupných plochách (např. v trávnících, komunikacích, nezaplocených 
pozemcích apod). 
K zástavbě jednotlivých ploch se vyjádříme samostatně po předložení příslušné PD. 

Odkanalizování obce je zajištěno soustavným kanalizačním systémem jednotné a splaškové kanalizace, odpadní vody jsou likvidovány na 
stávající ČOV Opatovice-Pohřebačka, předčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do soutoku melioračního odpadu a Libišanského 
potoka. Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací nebo dílčími stokami dešťové kanalizace s vyústěním do drobných vodotečí, 
příkopů apod. 

Rozvojové plochy bude možné napojit na tento stávající kanalizační systém v obci, nová kanalizace bude navržena a provedena důsledně 
oddílná. Nelze však vyloučit potřebu hydraulického přepočtu a zkapacitnění některých dotčených úseků stávající kanalizace. 

 
Připomínky: 

- Stávající ČOV Opatovice-Pohřebačka má zakresleno  ochranné pásmo 100m – viz      přiložená situace č.2. V příp. potřeby můžeme 
poskytnout i elektronicky.  

- Pro rozvojové plochy Z6, Z14, Z18 požadujeme uložit územním plánem potřebu k územnímu řízení využití lokalit (před parcelací) 
zpracování závazné územní studie odkanalizování lokalit systémem splaškové kanalizace. Dešťové, balastní a drenážní vody, vody z 
komunikací a silničních příkopů budou likvidovány přímo na pozemku nebo odvedeny samostatným systémem dešťové kanalizace 
mimo systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Koncepční řešení před dokončením bude odsouhlaseno VAK Pardubice. 

Následný návrh parcelace zohlední vedení tras stok, které zůstanou v trvale veřejně a pro techniku provozovatele přístupných 
plochách (např. v trávnících, komunikacích, nezaplocených pozemcích apod).  

- Do kanalizace pro veřejnou potřebu lze vypouštět pouze odpadní vody charakteru odpadní vody z domácností. Odpadní vody se 
specifickým znečištěním musí být řešeny samostatně, tzn. projednáním a odsouhlasením způsobu předčištění, místa vypouštění a 
limitů vypouštění u jednotlivých ukazatelů.  

- V provozním areálu EOP je samostatný kanalizační systém s ČOV provozovaný mimo kanalizace pro veřejnou potřebu v obci 
Opatovice a místní části Pohřebačka provozovanou VAK Pardubice.  

- V grafické příloze I.B3b Vodní hospodářství je chybně zakreslena trasa a zaústění odtokového potrubí z ČOV - viz přiložená situace 
č.3. V příp. potřeby můžeme poskytnout i elektronicky. 

Připomínky k textové části d.2. Technická infrastruktura:  

Požadujeme doplnit text: 
čl. 18g : "respektovány ....vodovodní řady a jejich ochranná pásma dle zák 274/2001 Sb, o vodovodech a kanalizacích v platném znění."  
čl. 18h :     „respektována………staveb a zařízení a jejich ochranná pásma dle zák 274/2001 
Sb, o vodovodech a kanalizacích v platném znění."  
čl. 18l :     „v rozvojových plochách... .hašení požáru mimo vodovod pro veřejnou potřebu."  
čl. 18m :   „do stok………….. drenážní, vody z komunikací a příkopů a vody se specifickým 
znečištěním."  
čl.18n : nově zřizovaná kanalizace bude navržena a provedena důsledně oddílná (splašková). Nelze však vyloučit potřebu hydraulického 
přepočtu a zkapacitnění některých dotčených úseků stávající kanalizace.  
čl. 18k : nové trasy vodovodů a kanalizací budou umísťovány do pozemků trvale nezaplocených a přístupných pro techniku 
provozovatele  

Další připomínky nemáme. 

Podpis :  
Ing. Pavel Janoušek, v.r. 
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Vedoucí TPO 

Přílohy námitky: 
1. Situace zokruhování vodovodu u ČOV 
2. Situace OP ČOV 
3. Situace trasy odtoku z ČOV 

 

Rozhodnutí o námitkách: 
Zásobování vodou  

Námitka se pro první odrážku přijímá. 
V grafické příloze I.B3b Vodní hospodářství a II.B1 Koordinační výkres je doplněn úsek vodovodu kolem ČOV dle 
poskytnuté přílohy č. 1.  

Námitka se pro druhou odrážku zamítá. 
Pro rozvojové plochy Z6, Z14, Z18 není územním plánem stanovena podmínka zpracování územní studie. 

Odůvodnění: 
Pro zastavitelné plochy Z6, Z14, Z18 je územním plánem stanovena podmínka, že rozhodování o změnách v území je podmíněno 
dohodou o parcelaci; dohoda o parcelaci musí mít náležitosti dle přílohy č. 12 vyhl. č. 500/2006 Sb., jedna z nich je grafická příloha 
zachycující nové parcelní uspořádání odpovídající návrhu regulačního plánu nebo návrhu dokumentace pro územní rozhodnutí, 
doplněná popisem dohodnuté úpravy vlastnických vztahů. Vzhledem k tomu, že pro předmětné lokality není územním plánem 
stanovena podmínka zpracování regulačního plánu, bude nutno pro dohodu o parcelaci zpracovat návrh dokumentace pro územní 
rozhodnutí. Dokumentace pro územní rozhodnutí bude zpracována v souladu s územním plánem a jeho koncepcí vodního hospodářství, 
ve které budou platit články 18k), l) včetně jejich doplnění dle Vámi uplatněných námitek. V rámci řízení stavebního úřadu - 
dokumentace pro územní řízení, bude společnost VAK dotčeným orgánem a bude mít možnost konkrétní řešení zdrojů vody pro hašení 
požáru připomínkovat. Koncepce zásobování řešeného území požární vodou dle návrhu územního plánu je příslušným dotčeným 
orgánem odsouhlasena. 

Odkanalizování  

Námitka se pro první odrážku přijímá. 
Ochranné pásmo stávající ČOV Opatovice-Pohřebačka je zakresleno v grafické příloze I.B3b Vodní hospodářství 
a II.B1 Koordinační výkres; průběh ochranného pásma je aktualizováno dle poskytnuté přílohy č. 2. 

Námitka se pro druhou odrážku zamítá. 
Pro rozvojové plochy Z6, Z14, Z18 nebude územním plánem stanovena podmínka zpracování územní studie. 

Odůvodnění: 
Pro zastavitelné plochy Z6, Z14, Z18 je územním plánem stanovena podmínka, že rozhodování o změnách v území je podmíněno 
dohodou o parcelaci; dohoda o parcelaci musí mít náležitosti dle přílohy č. 12 vyhl. č. 500/2006 Sb., jedna z nich je grafická příloha 
zachycující nové parcelní uspořádání odpovídající návrhu regulačního plánu nebo návrhu dokumentace pro územní rozhodnutí, 
doplněná popisem dohodnuté úpravy vlastnických vztahů. Vzhledem k tomu, že pro předmětné lokality není územním plánem 
stanovena podmínka zpracování regulačního plánu, bude nutno pro dohodu o parcelaci zpracovat návrh dokumentace pro územní 
rozhodnutí. Dokumentace pro územní rozhodnutí bude zpracována v souladu s územním plánem a jeho koncepcí vodního hospodářství, 
ve které budou platit články 18k), m), n) včetně jejich doplnění dle Vámi uplatněných námitek. V rámci řízení stavebního úřadu - 
dokumentace pro územní řízení, bude společnost VAK dotčeným orgánem a bude mít možnost konkrétní řešení zdrojů vody pro hašení 
požáru připomínkovat. Koncepce zásobování řešeného území požární vodou dle návrhu územního plánu je příslušným dotčeným 
orgánem odsouhlasena. 

Námitka se pro třetí odrážku přijímá. 
Tato námitka byla přijata v části  d.2. Technická infrastruktura, konkrétně námitka pro čl.18m), kde do tohoto 
článku je doplněno na konec věty za slovo „….drenážní„ další slova „vody z komunikací a příkopů a vody se 
specifickým znečištěním, atd.“, z čehož vyplývá, že odpadní vody se specifickým znečištěním musí být řešeny 
samostatně. 

Námitka se pro čtvrtou odrážku přijímá. 
Do odůvodnění návrhu územního plánu je doplněna informace, že v provozním areálu EOP je samostatný 
kanalizační systém s ČOV provozovaný mimo kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Opatovice a místní části 
Pohřebačka provozovanou VAK Pardubice. 

Námitka se pro pátou odrážku přijímá. 
V grafické příloze I.B3b Vodní hospodářství a II.B1 Koordinační výkres byla chybně zakreslena trasa a zaústění 
odtokového potrubí z ČOV opravena dle poskytnuté přílohy č.3.  
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d.2. Technická infrastruktura 

Námitka se pro čl. 18g) přijímá. 
čl. 18g: do tohoto článku je doplněno v první větě za slovy „…vodovodní řady“ slova „a jejich ochranná pásma.“ 
Odkaz na zákon č. 274/2001 Sb, o vodovodech a kanalizacích v platném znění je doplněn do příslušných kapitol 
odůvodnění.  

Odůvodnění: 
Uvedený zákon nemůže být předmětem schvalování zastupitelstva obce.  

Námitka se pro čl. 18h) přijímá. 

čl. 18h: do tohoto článku je doplněno za slovy „…staveb a zařízení“ slova „a jejich ochranná pásma.“ Odkaz na 
zákon č. 274/2001 Sb, o vodovodech a kanalizacích v platném znění je doplněn do příslušných kapitol 
odůvodnění 

Odůvodnění: 
Uvedený zákon nemůže být předmětem schvalování zastupitelstva obce.  

Námitka se pro čl. 18l) zamítá 

čl. 18l: text článku znamená, že v dalších stupních projektové dokumentace budou řešeny odpovídající zdroje 
vody pro hašení požáru. 

Odůvodnění: 
Výše uvedeným textem se požadavek společnosti VAK nevylučuje; v rámci řízení stavebního úřadu bude společnost VAK dotčeným 
orgánem a bude mít možnost konkrétní řešení zdrojů vody pro hašení požáru připomínkovat. Územní plán řeší koncepci Požární ochrany 
tak, že požární voda je zabezpečena ze stávající vodní plochy a ostatní území, které je mimo dosah bude potřebu požární vody zajišťovat 
ze skupinového vodovodu Pardubice. K této koncepci řešení nemá příslušný dotčený orgán žádné námitky.     

Námitka se pro čl. 18m) přijímá 
čl. 18m: do tohoto článku je doplněno na konec věty za slovo „….drenážní„ další slova „vody z komunikací a 
příkopů a vody se specifickým znečištěním, atd.“ 

Námitka se pro čl. 18n) přijímá  
čl.18n: článek je doplněn v následujícím znění: „v plochách změn bude navržena a provedena důsledně oddílná 
kanalizace. Nelze však vyloučit potřebu hydraulického přepočtu a zkapacitnění některých dotčených úseků 
stávající kanalizace.“  

Odůvodnění: 
Požadovaný text společnosti VAK měl původně dovětek - pokud to podmínky v území dovolí.“ 
Tento dovětek byl na základě námitky ve druhém opakovaném veřejném projednání vypuštěn. Vypuštění požadovaného textu není 
podstatnou úpravou návrhu územního plánu a není měněna základní koncepce řešení kanalizace. Při řešení výstavby v ploše změny bude 
vždy nutno respektovat vybudování důsledně oddílné kanalizace; problematika kapacity některých úseků stávající kanalizace bude 
řešena dle konkrétních situací v území v následných projektových dokumentacích.    

Námitka se pro čl. 18k) přijímá  
čl. 18k: požadavek na doplnění tohoto článku je doplněn v následujícím znění: „nové trasy vodovodů a 
kanalizací budou umísťovány přednostně do pozemků trvale nezaplocených a přístupných pro techniku 
provozovatele.“ 

Odůvodnění: 
Požadavek společnosti VAK nelze s ohledem na vlastnické vztahy a podmínky v území formulovat jednoznačně tímto striktním 
způsobem. 

 Odůvodnění:  

Uplatněné stanovisko společnosti Vodovody a kanalizace, a.s. pořizovatel vyhodnotil jako námitku oprávněného investora podanou 
v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona.  
Předmětem podané námitky je řešení koncepce vodního hospodářství, které bylo předmětem úpravy návrhu územního plánu po 
veřejném projednání; námitka je podaná v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona. 
Z těchto důvodů je na uvedené připomínky a požadavky nahlíženo jako na námitky a o všech je jednotlivě rozhodnuto.  

Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Územní plán Opatovice nad Labem, upravený návrh územního plánu po veřejném projednání -08/2016 
Spis územního plánu č. 9806/2008 – územní plán Opatovice nad Labem 
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Námitka č. 4 

Elektrárny Opatovice, a.s.,  
Opatovice nad Labem 
námitka podaná dne 17. 10. 2015 

 

Znění námitky: 

V souladu s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), v platném 
znění a zároveň v souladu s veřejnou vyhláškou o oznámení o „Zahájení opakovaného řízení o územním plánu Opatovice nad Labem" ze 
dne 19. 8. 2016 č.j. MmP 53703/2016 tímto uplatňujeme, coby vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, námitky proti 
návrhu předmětného územního plánu. 

Námitku uplatňujeme konkrétně proti změně v čl. 51. resp. 52 týkajícího se výroby a skladování - těžký průmysl a energetika VT, kdy v 
části „Přípustné využití doplňkové" byl upraven text následovně: 

„stavby a zařízení pro nakládání s odpady produkovaných činností v areálu (areálech) VT“ 

Další námitku uplatňujeme proti doplnění bodu d.2.3 Nakládání s odpady čl. 20 o písm. f), který uvádí, že při rozhodování o změnách v 
území a využívání území bude kromě jiného respektována zásada: 

,,f) nebude umísťováno zařízení pro energetické zpracování odpadu - spalovna " 

Výše uvedené námitky se týkají oblastí VT a VL v areálu elektrárny Opatovice, jichž je naše společnost Elektrárny Opatovice, a.s. (dále jen 
„EOP") vlastníkem. Vlastnické právo dokládáme výpisem z katastru nemovitostí. 

S výše uvedenými změnami nesouhlasíme a navrhujeme vypuštění obou výše uvedených změn z územního plánu Opatovice nad Labem. 

 
Odůvodnění: 

1. Zásady územního rozvoje Pardubického kraje, tedy dokument závazný i pro zpracování 
územního plánu Opatovice nad Labem v bodě 4.1.8. Odpady (str. 38) obsahuje odkaz na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, který 
ukládá kraji v samostatné působnosti zpracovat plán odpadového hospodářství kraje. V souladu s uvedeným schválilo 
Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém řádném zasedání dne 16. 12. 2015 plán odpadového hospodářství Pardubického kraje 
(dále jen „POHPK"), jehož závaznou část vyhlásilo zastupitelstvo závaznou vyhláškou. 

Závazná část POHPK pak obsahuje následující ustanovení: 

3.2.2 Směsný komunální odpad 

Směsný komunální odpad je odpad zařazený dle Katalogu odpadů pod kód 200301 a pro účely stanovení cíle jde o zbytkový 
odpad po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů, které budou dále 
přednostně využity. 

3.2.2.1 Cíl 

Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných 
odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou. 

3.2.2.2 Zásady 

a) Významně omezit skládkování směsného komunálního odpadu. 
b) Snižovat produkci směsného komunálního odpadu zavedením nebo rozšířením odděleného sběru využitelných složek 

komunálních odpadů, včetně BRO. 

 

3.2.2.3 Opatření 

a) V rámci působnosti kraje vytvářet podmínky pro uplatnění konkurence různých technologií směřujících ke snižování 
produkce směsného komunálního odpadu při minimalizaci nákladů pro občany. 

b) Podporovat budováni odpovídající efektivní infrastruktury nutné k zajištění a zvýšení energetického využití odpadů. 
c) V adekvátní míře energeticky využívat směsný komunální odpad v zařízeních pro energetické využití odpadů bez jeho 

předchozí úpravy, nebo po jeho úpravě následným spalováním/spoluspalováním za dodržování platné legislativy. 
d) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání se směsným komunálním odpadem na obecní a regionální úrovni. 

2.  Dalším dokumentem, který počítá s realizací zařízení pro energetické využití odpadu je Územní prognóza jádrového území Hradecko-
pardubické aglomerace. Z uvedené prognózy zároveň vyplývá, že řešení odpadového hospodářství bez termického zařízení je dle 
bilancí a ekonomických propočtů obtížně přijatelná. Prognóza zároveň podporuje variantu se zařízením na energetické využití 
odpadu a to buď s kapacitou pouze pro Hradecko-pardubickou aglomeraci, nebo s kapacitou pro oba celé kraje (str. 14 a násl.). 

3.   Územně energetická koncepce pro města Hradec Králové a Pardubice (dále jen „ÚEK"), kterou schválilo Zastupitelstvo města 
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Pardubic dne 24. 9. 2015 usnesením zastupitelstva města č. ZM/438/2015, pak upřesňuje lokalitu, v níž by přicházelo v úvahu 
zařízení umožňující energetické využití odpadů (dál jen „ZEVO") umístit. Touto lokalitou je právě areál elektrárny Opatovice. 
Důvody pro umístění ZEVO v areálu EOP jsou přitom následující: 

Projekt vybudování ZEVO v této lokalitě je svým umístěním nadregionální, tzn. je společný pro kraj Pardubický a 
Královéhradecký a další přilehlé regiony Středočeského, Olomouckého kraje a kraje Vysočina, viz např. studie „Programový 
projekt EFEKT 2010 - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2010, objednatel 
Ministerstvo průmyslu a obchodu. Záměr na výstavbu zařízení na využití komunálních odpadů v areálu EOP může být 
komplexní, což znamená, že kromě zařízení ZEVO může být vybudováno i zařízení na materiálové využití odpadů. Důvody pro 
zvolení lokality Elektrárny Opatovice jako vhodného umístění ZEVO byly následující: 

• maximální využití energetického potenciálu ZEVO při kombinované výrobě elektrické energie a dodávce tepla do systému 
centrálního zásobování teplem, nahrazení odpovídající části primárního paliva EOP (uhlí) palivem ZEVO 

• maximální využití veškerých synergických efektů a výhod při stavbě ZEVO v areálu EOP s cílem zařízení ZEVO co nejvíce 
integrovat do technologie EOP 

• využití tohoto principu umožní ušetřit značné investiční náklady na výstavbu samotného ZEVO (budou využity synergické 
efekty, zařízení na vyvedení elektrického a tepelného výkonu, například nebude nutná chemická úpravna vody, čistírna 
odpadních vod, napojení na kanalizační systémy EOP, využití řádů pitné vody, železniční vlečky, složiště a další 
infrastruktury EOP) 

• využití tohoto principu umožní ušetřit značné provozní a údržbové náklady 
• minimální náklady na logistiku svozu komunálního odpadu díky umístění ZEVO mezi dvěma krajskými městy se 100 000 

obyvateli, které jsou od sebe vzdáleny 20 km. 
(str. 56 a násl.) 

V současné době zároveň probíhá příprava Územně energetické koncepce Pardubického kraje (dále jen „ÚEKPK"). Koordinátorem 
ÚEKPK je Energeticko-technický inovační klastr, z.s. (dále jen „ETIK"). Jedním z celků, které bude ÚEKPK řešit, je i oblast města 
Pardubic. Záměry týkající se nakládání s odpady v oblasti kraje by měly být v souladu s ÚEK, která podporuje jako nejvhodnější 
umístění pro výstavbu ZEVO právě lokalitu areálu EOP. Přílohou tohoto dokumentu je i písemné vyjádření podpory lokality EOP pro 
výstavbu ZEVO od čelních představitelů ETIK. 

4. Zároveň je nutné zmínit, že v areálu elektrárny Opatovice na ploše označené v územním plánu jako VT je i v současné době 
provozováno zařízení ke sběru a výkupu odpadů, které však nevznikají činností v areálu EOP. Předmětné zařízení je provozováno v 
souladu s rozhodnutím Pardubického kraje. 

Výše uvedené změny, proti kterým uplatňujeme námitky, jsou tak v přímém rozporu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, 
POHPK, ÚEK města Pardubic i Uzemní prognózou jádrového území Hradecko - pardubické aglomerace. Zároveň nereflektují tu 
skutečnost, že již v současné době je na plochách VT v areálu elektrárny Opatovice provozováno zařízení pro sběr a výkup odpadů. 

Závěrem považujeme za nutné zmínit, že samotné Statutární město Pardubice bude podávat do opakovaného veřejného projednání 
Územního plánu Opatovice nad Labem připomínky vycházející právě z možného umístění spalovny, tj. zařízení umožňující energetické 
využití odpadu, v areálu EOP. Podání připomínek schválila na své 59. mimořádné schůzi Rada města Pardubic usnesením č. R/4023/2016 
dne 10. 10. 2016. 

Ze všech výše zmíněných důvodů tak požadujeme vypuštění uvedených změn územního plánu Opatovice nad Labem. 

S pozdravem, 

Ing. Václav Pašek, Ph.D.  
předseda představenstva 

 

Podpis:  

Ing. Václav Pasek, Ph.D., v.r. 
 
Přílohy námitky: 

List vlastnictví č. 657 
 Vyjádření ETIK 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se v první části přijímá. 

V čl. 52 týkajícího se podmínek využití plochy VT - výroba a skladování - těžký průmysl a energetika je v části 
„Přípustné využití doplňkové" upraven text následovně: 
Namísto původního textu:  
„stavby a zařízení pro nakládání s odpady produkovaných činností v areálu (areálech) VT „ 
je vložen nový text: 
„stavby a zařízení pro nakládání s odpady produkovaných činností převážně v areálu (areálech) VT „ 
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V čl. 51, který je taky v námitce uveden se toto přípustné využití doplňkové nenachází; tuto část námitky 
považuje pořizovatel za bezpředmětnou. 

Odůvodnění:  

Námitka společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., je podána v souladu s § 52 odst. 2 stavebního zákona; společnost je vlastníkem pozemků 
a staveb Elektrárny Opatovice, které leží dle návrhu územního plánu ve stabilizované ploše VT- výroba a skladování - těžký průmysl a 
energetika.  
Předmětem podané námitky je úprava podmínky využití plochy VT, která byla předmětem úpravy návrhu územního plánu po veřejném 
projednání; námitka je podaná v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona. 
V textu námitky je uvedeno, že se týkají oblastí VT a VL v areálu elektrárny Opatovice, jichž je společnost Elektrárny Opatovice, a.s. 
vlastníkem. Vlastnické právo je doloženo výpisem z katastru nemovitostí. V hlavním textu uplatněné námitky, v její první části je uveden 
text, že se námitka uplatňuje proti změně v čl. 51. resp. 52; tyto články se týkají ploch TO a VT. V této části trpí námitka zmatečností a 
vzhledem k tomu, že čl. 51, se týká plochy TO, ve které se uvedené přípustné využití doplňkové nenachází; tuto část námitky vyhodnotil 
pořizovatel jako bezpředmětnou. Požadavek pro plochu VL - výroba a skladování – lehký průmysl není v hlavním textu námitky uveden;  
podmínka využití plochy VL, která se nachází v části přípustného využití doplňkového a která je ve stejném znění, jako u plochy VT bude 
upravena stejně jako u plochy VT; je to na základě úvahy autorizovaného projektanta ve vztahu ke stanovené koncepci návrhu územního 
plánu.  
Plochy výroby a skladování jsou dle § 11 vyhl. č. 501/2006 Sb., charakterizovány jako plochy, které se obvykle samostatně vymezují 
v případech, kdy využití pozemku například staveb pro výrobu a skladování a zemědělských staveb z důvodů negativních vlivů za hranicí 
těchto pozemků vylučuje začlenění pozemků s těmito vlivy do ploch jiného způsobu využití. Podtyp této plochy VT – těžký průmysl a 
energetika vychází z metodiky MINIS (duben 2010) v prostředí zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), verze 2.2 Pardubický kraj; dle 
této metodiky jsou tyto plochy charakterizovány jako plochy výrobních areálů těžkého průmyslu a energetiky s případným negativním 
vlivem nad přípustnou mez mimo areál. Na základě charakteristiky této plochy bylo námitce vyhověno.  

Námitka se ve druhé části zamítá. 
Text kapitoly d.2.3 Nakládání s odpady, konkrétně čl. 20, písm. f), který uvádí, že při rozhodování o změnách v 
území a využívání území bude kromě jiného respektována zásada: 

,,f) nebude umísťováno zařízení pro energetické zpracování odpadu - spalovna " 

zůstal zachován, pouze je upraven dle znění usnesení U 4.02/ 08/ 2012 Zastupitelstva obce Opatovice nad 
Labem konaného dne 6. prosince 2012 následovně:  

,,f)  nebude umísťováno zařízení pro energetické využití odpadu (EVO) či spalovna odpadu“ 

Odůvodnění:  

Námitka společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., je podána v souladu s § 52 odst. 2 stavebního zákona; společnost je vlastníkem pozemků 
a staveb Elektrárny Opatovice, které leží dle návrhu územního plánu ve stabilizované ploše VT- výroba a skladování - těžký průmysl a 
energetika.  
Předmětem podané námitky je řešení koncepce nakládání s odpady, která byla předmětem úpravy návrhu územního plánu po veřejném 
projednání; námitka je podaná v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona. 

Místní referendum 

Dne 24. 6. 2006 se v obci Opatovice nad Labem konalo místní referendum, kde jednou z otázek pro obyvatele obce byla otázka, zda jsou 
pro to, aby obec Opatovice nad Labem souhlasila s umístěním stavby spalovny odpadů nebo zařízení na energetické využívání odpadů na 
k.ú. obce Opatovice nad Labem? Nadpoloviční většina hlasujících oprávněných osob na uvedenou formulovanou otázku odpověděla - 
Ne; výsledek referenda je platný a závazný. Podle § 49 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, je rozhodnutí v místním referendu pro zastupitelstvo obce a jeho orgány závazné. Na základě této skutečnosti 
přijalo Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem usnesení č. U 4.02/08/2012 ze dne 6. 12. 2012: 

(citace)“ Zastupitelstvo obce schvaluje zapracování poznámky do dalšího stupně Územně plánovací dokumentace ve znění: Na základě 
obecního referenda konaného 24. 6. 2006 bylo jako nepřípustná stavba v katastru obce určeno zařízení pro energetické využití odpadu 
(EVO) či spalovna odpadu.“ (konec citace) 
Vzhledem k tomu, že zákonná úprava neřeší po jakou dobu je rozhodnutí v místním referendu závazné, z příslušné odborné literatury 
tedy vyplývá, že závaznost takového rozhodnutí je při absenci výslovné zákonné regulace dána až do doby případného uspořádání 
nového referenda k dané věcné otázce a učinění nového rozhodnutí.  
Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. ledna 2016, č.j. 2 As 212/2015-27  závaznost výsledku místního referenda pro 
zastupitelstvo či jiné orgány obce znamená, že jeho výsledek musí zajistit či prosazovat způsobem souladným s právními předpisy a který 
respektuje veřejný zájem na řádném uspořádání a rozvoji území obce či na ochraně životního prostředí.  
Obec Opatovice nad Labem zajistila vložením textu pod písmenem f) čl. 20 kapitoly d.2.3 Nakládání s odpady respektování výsledku 
místního referenda. 
 

Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016 – 2025 (POH Pk) 

Povinnost zpracovat v samostatné působnosti plán odpadového hospodářství kraje vychází ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
nikoliv z územně plánovacího dokumentu kraje - Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (dále jen „ZÚR Pk“), jak je uvedeno 
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v odůvodnění námitky.  
Zastupitelstvo Pardubického kraje dne 16. 12. 2015 vydalo Obecně závaznou vyhlášku Pardubického kraje č. 1/2016, kterou vyhlásilo 
závaznou část Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016 – 2025 (dále jen „POH Pk“). POH Pk byl zpracován na základě § 
43 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále také jen „zákon o odpadech“), který ukládá kraji v 
samostatné působnosti zpracovat plán odpadového hospodářství kraje pro jím spravované území.  
V závazné části POH Pk jsou uvedeny Strategické cíle odpadového hospodářství České republiky na období 2015 – 2024, kde je mimo jiné 
uvedeno „Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů“. Předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a 
nebezpečných vlastností je následně popsáno v zásadách pro nakládání s odpady, kde je mimo jiné uvedeno:   

Při nakládání s odpady uplatňovat hierarchii nakládání s odpady. S odpady nakládat v pořadí:  

- předcházení  vzniku, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití (například energetické využití) a na posledním 
místě odstranění (bezpečné odstranění), a to při dodržení všech požadavků, právních předpisů, norem a pravidel pro zajištění 
ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) je dle POH Pk specifikováno jako 
zařízení s možným nadregionálním významem.  

Důležitou zásadou pro nakládání s odpady dle POH Pk  je, že jednotlivé způsoby nakládání s odpady v rámci České republiky musí 
vytvářet komplexní celek zaručující co nejmenší negativní vlivy na životní prostředí a vysokou ochranu lidského zdraví.  
Z POH Pk 2016 – 2025 vyplývá nezbytnost stanovit a koordinovat krajským plánem odpadového hospodářství síť zařízení k nakládání s 
odpady ve větší vazbě na regionální situaci. Síť zařízení k nakládání s odpady má být optimálně nastavena hlavně z regionálního hlediska. 
Je třeba sledovat reálnou potřebnost, ekonomickou konkurenceschopnost a udržitelnost zařízení pro nakládání s odpady v daném 
regionu. Požadavek není (pro relevantní potřeby územního plánování) dále rozveden ve směrné části.  
Kraj si systémově stanoví primární potřeby a kapacity zařízení pro nakládání s odpady a jejich využívání. Z uvedeného lze (při absenci 
rozvedení problematiky ve směrné části POH Pk 2016 – 2025 způsobem relevantním pro potřeby tvorby územně plánovací 
dokumentace) dovodit, že potřeby a kapacity jednotlivých zařízení mohou být jak navyšovány, tak ponižovány.  
Závazek Pardubického kraje vyplývající z POH Pk 2016 – 2025 je tedy vytvoření kompletní sítě pro nakládání s odpady (tedy včetně 
stanovení potřebných kapacit apod.)  

Uzemní prognóza jádrového území Hradecko - pardubické aglomerace (ÚPR JÚHPA). 
Územní prognóza jádrového území Hradecko-pardubické aglomerace (dále také „ÚPR JÚHPA“) byla zadána objednatelem Pardubickým 
krajem ke zpracování Atelieru T-plan, s.r.o. a hlavnímu kooperantovi AURS, s.r.o. v září 2002. ÚPR JÚHPA byla dle zákona č. 50/1976 Sb. 
územně plánovacím podkladem. ÚPR JÚHPA byla pořízena jako podklad pro zpracování Územního plánu velkého územního celku 
Pardubického kraje.  
Ve smyslu přechodného ustanovení § 185 stavebního zákona byla vyhodnocena z hlediska aktuálnosti a následně již nebyla potvrzena 
její aktuálnost v evidenci územně plánovací činnosti. 
V kapitole odpadového hospodářství bylo uvedeno, že současná legislativa staví za prioritu zajištění přednostního využití odpadu před 
jeho odstraněním, přičemž materiálové využití má přednost před jiným využitím (např. energetickým). 
V některých variantách řešení předpokládala ÚPR JÚHPA vybudování spalovny odpadů v areálu Elektrárny Opatovice (EOP) s odlišnou 
kapacitou zpracování odpadu. V ÚPR JÚHPA bylo dále uvedeno, že záměr zřízení spalovny v EOP je otevřenou záležitostí a bude 
předmětem složitého posuzovacího řízení zejména z ekologických i ekonomických hledisek. Variantně bylo uvažováno řešení 
problematiky odpadového hospodářství bez spalovny v rámci  ÚPR JÚHPA. 
V závěru bylo konstatováno, že další strategické cíle budou naplňovány na podkladě závěrů krajských koncepcí odpadového 
hospodářství a v současné době zpracovávaných plánů odpadového hospodářství obou zastoupených krajů.  

Územně energetická koncepce pro města Hradec Králové a Pardubice (ÚEK) 

Dne 24. 09. 2015 byla schválená Usnesením Zastupitelstva města Pardubice ZM/438/2015  Územní energetická koncepce (dále jen 
„ÚEK“) v části B – Rozbor a hodnocení energetických potřeb pro Statutární město Pardubice a části C – Souhrnné řešení  Územní  
energetické koncepce pro souměstí Hradec Králové - Pardubice.  

Z jednotlivých složek odpadů v ČR tvoří dle ÚEK podstatnou část komunální odpad (KO).  Největší složkou KO je pak směsný komunální 
odpad (SKO) cca 55%, což je nevytříděný odpad z domácností a nevýrobních činností firem. Vzhledem k tomu, že převážná část produkce 
SKO je v současné době skládkována, představuje tato složka odpadů zásadní problém z hlediska odklonění od skládkování a zároveň 
palivový vstup do energetických zařízení.  
Pro stanovení energetického potenciálu a kapacity zařízení pro energetické využití SKO vychází ÚEK z celkové současné produkce SKO v 
obou krajích a dále z prognózy vývoje produkce a očekávaného způsobu nakládání ze SKO dle nového Plánu odpadového hospodářství 
ČR. Vzhledem k časové náročnosti přípravy, schválení a výstavby zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO), kdy zkušenosti hovoří o 
10 letech, je uvažovanou úrovní z hlediska produkce odpadů a způsobu nakládání rok 2024. 
Výběr lokality pro výstavbu ZEVO je jedním z nejdůležitějších bodů při uvažování konkrétního projektu. Jednou z alternativních lokalit 
splňujících výše uvedené podmínky pro výstavbu ZEVO muže být areál stávající Elektrárny Opatovice nad Labem (EOP). 
Projekt vybudování ZEVO v této lokalitě je svým umístěním nadregionální, tzn. je společný pro kraj Pardubický a Královéhradecký a další 
přilehlé regiony Středočeského, Olomouckého kraje a kraje Vysočina. 
Při řešení ÚEK přijalo město Hradec Králové usnesení Zastupitelstva města Hradec Králové ZM2015/406, ve kterém zastupitelstvo města 
uložilo „v rámci další přípravy a projednávání Územní energetické koncepce pro města Hradec Králové a Pardubice uplatnit požadavek 
města Hradec Králové na vypuštění záměru zařízení EVO - spalovny komunálních odpadů z tohoto dokumentu“. 
 

Závěr 
Dokumenty odpadového hospodářství - POH Pk a ÚEK jsou dle zákona č. 185/2001 sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
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ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 406/2000Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů podkladem pro zpracovávání 
územně plánovací dokumentace. Dokument - ÚPR JÚHPA ve smyslu přechodného ustanovení § 185 stavebního zákona již není aktuální. 
Jednou z alternativních lokalit splňujících podmínky pro výstavbu ZEVO muže být areál stávající Elektrárny Opatovice nad Labem (EOP), 
jak je uvedeno v ÚEK města Pardubice, avšak město Hradec Králové požaduje prostřednictvím usnesení zastupitelstva záměr ZEVO - 
spalovny komunálních odpadů z dokumentu ÚEK vypustit.  
V ÚPR JÚHPA bylo uvedeno, že záměr zřízení spalovny v EOP je otevřenou záležitostí a bude předmětem složitého posuzovacího řízení 
zejména z ekologických i ekonomických hledisek. Variantně bylo uvažováno řešení problematiky odpadového hospodářství bez spalovny 
v rámci  ÚPR JÚHPA.  
Všechny dokumenty konstatují, že zařízení pro energetické využití odpadu je specifikováno jako zařízení s možným nadregionálním 
významem. Z POH Pk 2016 – 2025 vyplývá nezbytnost stanovit a koordinovat krajským plánem odpadového hospodářství síť zařízení k 
nakládání s odpady ve větší vazbě na regionální situaci. Síť zařízení k nakládání s odpady má být optimálně nastavena hlavně z 
regionálního hlediska. Je třeba sledovat reálnou potřebnost, ekonomickou konkurenceschopnost a udržitelnost zařízení pro nakládání s 
odpady v daném regionu. Požadavek není pro relevantní potřeby územního plánování dále rozveden ve směrné části.  
Jedním z důležitých požadavků při pořizování návrhu územního plánu byla připomínka společnosti Sdružení pro Opatovice a Pohřebačku 
– SPOAP, o.s., ve které bylo požadováno do návrhu zadání doplnit text:  
„V katastrálním území obce Opatovice nad Labem je nepřípustná stavba zařízení na energetické využití odpadu či spalovna odpadu." 
Jako odůvodnění tohoto požadavku společnost uvedla, zásadní argument, že se proti umístění spalovny nebo zařízení na energetické 
využití odpadu v katastru obce Opatovice nad Labem vyjádřila nadpoloviční většina občanů v obecním referendu konaném dne 
24. 6. 2006.  
Pořizovatel tuto připomínku vyhodnotil tak, že do kapitoly zadání č. 9) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů 
v území doplnil text: 

• Plochy technické infrastruktury nadmístního významu (mimo požadavky ZÚR Pk) nebudou vymezeny.   
Jako odůvodnění pořizovatel uvedl, že stavba zařízení na energetické využití odpadu či spalovna odpadu by byla stavbou nadmístního 
významu, tedy dle územního plánování plochou nadmístního významu; do těchto ploch se umisťují stavby nadmístního významu, které 
svým významem, rozsahem, nebo využitím ovlivní území více obcí.  
Na základě takto formulovaného zadání a také na základě procesu pořizování, kdy obec Opatovice nad Labem (prostřednictvím 
jednotlivých zastupitelů) byla v každé etapě ohledně výsledků místního referenda mimořádně aktivní, návrh územního plánu vůli občanů 
obce respektuje. Podle § 49 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je 
rozhodnutí v místním referendu pro zastupitelstvo obce a jeho orgány závazné. 
V rámci procesu pořizování návrhu územního plánu žádný z příslušných dotčených orgánů nepožadoval vymezení plochy pro umístění 
zařízení na energetické využití odpadu či spalovnu odpadů; toto nepožaduje ani jeden z výše uvedených dokumentů odpadového 
hospodářství.     
V případě jednoznačného prokázání veřejného zájmu, že pro výstavbu zařízení pro energetické využití odpadů bude určen areál stávající 
Elektrárny Opatovice nad Labem, tj. území obce Opatovice nad Labem, bude nutno pořídit Změnu územního plánu Opatovice nad Labem 
(dále také „změna“). 
V tomto procesu, bude úkolem obce ověřit proporcionalitu ve vztahu pořizované změny k místnímu referendu. Pokud bude výsledek 
referenda v té době platný a závazný bude úkolem obce Opatovice nad Labem posoudit, zda veřejný zájem obyvatelů samotné obce  na 
nemožnosti využití daného území pro účely umístění ZEVO v areálu dlouhodobě využívaném jako elektrárna Opatovice, dle územního 
plánu plocha  VT – těžký průmysl a energetika je proporcionální ve vztahu k veřejnému zájmu odpadového hospodářství České republiky 
v jeho nadregionálním významu, což bude vybudování areálu ZEVO představovat.   
 
Použité podklady:  
Zápis místní komise o výsledku hlasování z místního referenda Opatovice nad Labem konaného dne 24. 6. 2006 
Usnesení Zastupitelstva obce Opatovice nad Labem U 4.02/ 08/ 2012 konaného dne 6. prosince 2012  
Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu, č.j. 2 As 212/2015-27 ze dne 12. ledna 2016. 
Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016 – 2025 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Zákon č. 406/2000Sb., o hospodaření energií,  ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti, ve 
znění pozdějších předpisů 
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje, Právní stav po aktualizaci č. 1 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Územní plán Opatovice nad Labem, upravený návrh územního plánu po veřejném projednání -08/2016 
Spis územního plánu č. 9806/2008 – územní plán Opatovice nad Labem 
Uzemní prognóza jádrového území Hradecko - pardubické aglomerace 
Územně  energetická koncepce pro města Hradec Králové a Pardubice  
Usnesení Zastupitelstva města Pardubice ZM/438/2015 ze dne 24. 09. 2015   
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Námitka č. 5  

Milan Ryšán, 
Pardubice 
námitka podaná dne 17. 10. 2016 

Znění námitky: 
 
Vážení, 
v souladu s Veřejnou vyhláškou Magistrátu města Pardubic ze dne 19. 8. 2016 o zahájení opakovaného řízení o Územním plánu 
Opatovice nad Labem tímto dle ustanovení § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen stavební zákon) podávám 
námitky k návrhu Územního plánu Opatovice nad Labem. Dne 11. 10. 2016 proběhlo veřejné projednání návrhu Územního plánu 
Opatovice nad Labem a do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohou vlastníci dotčených pozemků uplatnit své námitky. 
 
Předmětný územní plán se mě dotýká, neboť jsem vlastníkem spoluvlastnického podílu o velikosti 3/4 k pozemkům p. č. 35/9 a 
pozemku p. č. 1129 v obci Opatovice nad Labem, v k. ú. Pohřebačka, zapsáno na LV č. 26 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, 
Katastrální pracoviště Pardubice, které jsou návrhem územního plánu dotčeny. 
 
Dne 4. 4. 2015 jsem u příslušného správního orgánu uplatnil své připomínky k návrhu Územního plánu Opatovice nad Labem, ve kterých 
jsem uvedl, že navrhovaným územním plánem dochází k omezení mého vlastnického práva, protože nemohu pozemky využít legitimně 
očekávaným způsobem v důsledku jejich určení pro stavbu dopravní infrastruktury, proto jsem navrhoval, aby pozemky p. č. 35/9 a p. č. 
1129 v k .  ú. Pohřebačka byly i nadále vymezeny v územním plánu jako zóna smíšeného venkovského typu a zemědělská plocha jako v 
současné době. Dále jsem podáním ze dne 21. 1. 2015 uplatnil své námitky k návrhu Územního plánu Opatovice nad Labem, které byly 
zapracovány do upraveného územního plánu, ke kterému tímto podávám námitky. 
 
Předně uvádím, že považuji za nepřezkoumatelné, jakým způsobem se správní orgán vypořádal s mými námitkami. Nejvyšší správní soud 
opakovaně dospěl k názoru, že rozhodnutí o námitkách naplňuje formální znaky správního rozhodnutí, a proto jeho odůvodnění musí 
obsahovat důvody rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních 
předpisů, informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí, 
důvody proč správní orgán považuje námitky účastníka za liché, mylné nebo vyvrácení a proč považuje skutečnosti namítané účastníkem 
za nerozhodné a nesprávné. Příkladem uvádím vnitřní rozpor rozhodnutí o zamítnutí námitky, kdy na jednu stranu je v odůvodnění 
jednoznačně konstatováno, že využití mých pozemků mi bude znemožněno, protože budou využity k veřejně prospěšné stavbě, přesto 
nemám mít nárok na poskytnutí náhrady v souladu s § 102 stavebního zákona. 
 
Přestože došlo k úpravám předmětného územního plánu, trvám na tom, že dochází k významnému zásahu do mého vlastnického práva. 
Územní plán stanoví, že pozemek p. č. 35/9 (959m2) - jeho větší část o výměře 659m2 leží dle návrhu územního plánu ve stabilizované 
ploše BI - bydlení v rodinných domech - příměstské. Menší část citovaného pozemku o velikosti 300m2 společně s celým pozemkem p. č. 
1129 (4536m2) leží dle návrhu územního plánu v zastavitelné ploše Z4 určené pro plochu DS1 - dopravní infrastruktura silniční - silniční 
síť (Z4a) a plochu ZO - zeleň - ochranná a izolační (Z4b). Z uvedeného vyplývá, že užívání pozemku p.č. 1129 mi bude zcela 
znemožněno, protože bude bez přístupu a jakéhokoliv využití vzhledem k předpokládané ochranné a izolační ploše. Stejně tak mi je 
prakticky znemožněno využití pozemku p. č. 35/9, ze kterého bude část o velikosti 300m2 využita stejně jako pozemek p. č. 1129. V 
odůvodnění rozhodnutí o námitce je sice konstatováno, že větší část pozemku p. č. 35/9 leží ve stabilizované ploše BI - bydlení v 
rodinných domech - příměstské, avšak reálné využití pozemku k bydlení je nemyslitelné s ohledem na stavbu silnice a související hluk 
a další emise. Moje obavy o využití pozemku jsou zcela legitimní, když v samotném rozhodnutí o námitce je konstatováno, že funkce 
bydlení na pozemku p.č. 35/9 v k.ú. Pohřebačka bude vedena jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem z provozu na 
komunikacích a v další fázi řízení bude nutno doložit nepřekročení platných hygienických limitů hluku z provozu na silničních 
komunikacích a s největší pravděpodobností bych byl nucen na svém pozemku postavit protihlukovou stěnu (v souladu se stanoviskem 
příslušné hygienické stanice), která by samozřejmě zabírala další část mého pozemku. Ze strany správního orgánu mi je vytýkáno, že 
jsem neuvedl (a v minulosti i například starostovi obce Opatovice nad Labem) konkrétní záměr, jakou stavbu mám v úmyslu na 
pozemcích umístit, a že jsem nedoložil dokumentaci k případné stavbě. Jsem přesvědčen, že takovou okolnost mi nelze přičítat k tíži, 
protože o záměru předmětné stavby rychlostní silnice se hovoří a jedná již řadu let, proto jsem již téměř 10 let v nejistotě, jakým 
způsobem budou moje pozemky využity. Z tohoto důvodu bych nechal vypracovat projektovou dokumentaci či žádal příslušná povolení 
stavební úřad zcela zbytečně a předčasně, protože moje právní postavení je dlouhodobě nejisté. 
 
Mám za to, že právní názor správního orgánu, kdy mi nemá náležet náhrada za změnu v území, není správný. Správní orgán uvádí, že 
dokonce u pozemku p. č. 1129 došlo ke změně z pozemku nezastavitelného na pozemek určený k zastavění, avšak je třeba si uvědomit, 
že tato změna je ve prospěch veřejně prospěšné stavby a ne ve prospěch můj, protože pro mne se stává pozemek zcela nevyužitelným. 
Shodně platí i pro pozemek p. č. 35/9, ze kterého bude ve prospěch veřejně prospěšné stavby použito 300m2, a přestože zbývající část 
pozemku zůstává ve stabilizované ploše BI, je pro mne s ohledem na imise nepoužitelný a pro případ, že bych uvažoval o jeho prodeji, 
zcela neprodejný. 
 
S ohledem na shora uvedené trvám na tom, že návrhem Územního plánu Opatovice nad Labem je zásadním způsobem omezeno moje 
vlastnické právo, moje pozemky jsou znehodnoceny, proto navrhuji, aby zůstal zachován současný charakter využití pozemků či 
alternativně, aby mi byla vyplacena náhrada majetkové újmy, která mi prokazatelně vznikla. Vydáním nového územního plánu bude můj 
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záměr k výstavbě na pozemcích p.č. 35/9 a p.č. 1129 v obci Opatovice nad Labem, v k.ú. Pohřebačka, zmařen a budu nucen zakoupit si 
pozemky nové. Za dané situace se jeví jako vhodné řešení také odkup předmětných pozemků ze strany investora veřejně prospěšné 
stavby, ostatně možnost takového řešení jsem avizoval již v minulosti. 
 
Podpis :  
Milan Ryšán, v.r. 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
Pozemek p.č. 35/9 zůstane dle návrhu ÚP i nadále ve stabilizované ploše BI – bydlení v rodinných domech – 
příměstské a společně s pozemkem p.č. 1129 v zastavitelné ploše Z4 určené pro plochu DS1 – dopravní 
infrastruktura silniční – silniční síť (Z4a) a plochu ZO – zeleň – ochranná a izolační (Z4b). Celá zastavitelná plocha 
Z4 zůstane dle návrhu ÚP vymezena jako veřejně prospěšná stavba (VPS) pod označením VD1, pro kterou lze 
práva k pozemkům vyvlastnit. 

Odůvodnění:  
 
Pozemky p.č. 35/9 a 1129 v k. ú. Pohřebačka, jsou ve vlastnictví pana Milana Ryšána. Pořizovatel vyhodnotil námitku pana Milana Ryšána 
jako námitku, která je podaná v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona a obdobně podle § 52 stavebního zákona. Dle § 53 odst. 2 
stavebního zákona se upravený návrh územního plánu v rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném veřejném projednání. Námitka 
pana Milana Ryšána uplatněna ve veřejném projednání pod pořadovým číslem 16 byla zamítnuta a zamítnutí bylo řádně odůvodněno. 
Grafická část návrhu územního plánu v souvislosti s námitkou č. 16 nebyla v rámci opakovaného veřejného projednání měněna. Ve 
vztahu k námitce č. 16 se měnila se pouze textová část návrhu územního plánu a to tak, že na str. 10 byl do čl. 3. Vložen text pod bodem 
t).   

Námitka neobsahuje žádné další nové skutečnosti, nebo důkazy, které by mohly ovlivnit rozhodnutí o této námitce uplatněné v rámci 
veřejného projednání; pořizovatel touto formou uvádí, že rozhodnutí a odůvodnění námitky pana Milana Ryšána podané v rámci 
opakovaného veřejného projednání  platí obdobně jako u námitky č. 16 z veřejného projednání. Odůvodnění této námitky je doplněno o 
odůvodnění, které se týká pouze měněné textové části na str. 10 v čl. 3., kde byl pod bodem t) vložen text:  

„v plochách v blízkosti liniových zdrojů hluku (silnice, železnice) je výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny limitní hodnoty 
hluku, podmíněně přípustná za předpokladu splnění podmínky, že v územním, resp. stavebním řízení bude prokázáno nepřekročení 
maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech.“      
Článek 3 stanovuje urbanistickou koncepci návrhu územního plánu; výše uvedený text byl do urbanistické koncepce vložen na základě 
požadavku dotčeného orgánu -  Krajské hygienické stanice Pardubického kraje. Dotčený orgán uplatnil ve stanovisku dle § 53 odst. 1 
stavebního zákona k návrhu rozhodnutí o námitce č. 16 tento požadavek:  
„Ačkoliv se jedná o stabilizovanou plochu, KHS požaduje, aby byla funkce bydlení na p.p.č. 35/9 v k.ú. Pohřebačka vedena jako 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem z provozu na stávajících silničních komunikacích č. II/324 a III/03324 a stávající 
železniční trati Pardubice - Hradec Králové. V další fázi řízení bude KHS požadovat doložit nepřekročení platných hygienických limitů hluku 
z provozu na silničních komunikacích č. II/324, č. III/03324 a stávající železniční trati Pardubice - Hradec Králové“. 
Dotčený orgán reagoval tímto stanoviskem na skutečnost, že na základě připomínky pana Milana Ryšána ze společného jednání byla část 
pozemku p.č. 35/9 v k.ú. Pohřebačka zařazena z původní plochy s funkcí ZO - zeleň ochranná a izolační do funkce BI - bydlení v rodinných 
domech - příměstské, jako tomu bylo v původním územním plánu. Zbývající část p.p.č. 35/9 a 1129 zůstali beze změny. 
Stanovisko v tomto znění bylo uplatněno s ohledem na limity v území, které jsou zdrojem hluku, s ohledem na stanovené kompetence 
dotčeného orgánu dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na plochu BI - 
bydlení v rodinných domech – příměstské, kde hlavní využití těchto ploch je bydlení v rodinných domech. 
Krajská hygienická stanice je dle § 82 odst. 2 písm. i) v souvislosti s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., dotčeným správním úřadem při 
umisťování záměru pro výstavbu rodinného domu z hlediska ochrany před hlukem a uplatňuje v rámci řízení stavebního úřadu závazná 
stanoviska. Tato povinnost dle zákona platí obecně, a proto byl požadavek dotčeného orgánu doplněn také v obecné rovině pro celé 
řešené území do kapitoly „Urbanistická koncepce“. 
Podmínka chránit stavbu pro bydlení z hlediska hluku, tedy vyplývá ze zákona a ne z libovůle dotčeného orgánu, nebo pořizovatele; 
podmínka platí obecně pro všechny stavby pro bydlení na území České Republiky a chrání zdraví obyvatel těchto staveb. 
  
Dle rozsudku Krajského soudu v Praze čj. 50A 15/2014-50 ze dne 16. 12. 2014 ke zbylé  části námitky pana Milana Ryšána podané v rámci 
opakovaného veřejného projednání, která se netýká měněných částí uvádíme:  

(citace)„Návrh územního plánu se neprojednává kompletně znovu, ale pouze v částech, které byly dotčeny podstatnou změnou. Toto 
omezení se musí nutně projevit v možnosti podávat proti upravenému návrhu územního plánu projednávaného v opakovaném veřejném 
projednání námitky a připomínky. Jak plyne z § 53 stavebního zákona, postupuje se při opakovaném veřejném projednání návrhu a jeho 
přípravě obdobně jako při veřejném projednání návrhu. Byť v daném ustanovení výslovné omezení ve vztahu k možnosti dotčených osob 
podávat námitky proti podstatně upravenému návrhu územního plánu chybí, je třeba toto omezení dovodit právě z toho, že při 
opakovaném veřejném projednání se upravený územní plán projedná pouze v rozsahu provedených úprav, a proto námitky mohou 
dotčené osoby směřovat pouze do provedených úprav návrhu územního plánu.“(konec citace)  
(citace)„Opačný přístup, tedy připuštění námitek všech vlastníků pozemků regulovaných územním plánem i ve fázi opakovaného 
veřejného projednání bez ohledu na to, že jejich pozemky byly dotčeny podstatnou úpravou územního plánu, by podle názoru soudu 
znamenal rezignaci na koncentraci řízení, kterou stavební zákon stanoví v § 52 odst. 3 stavebního zákona. Tato zásada má v řízení o 
územním plánu zcela oprávněné místo, neboť jde o řízení, kterému je z důvodu jeho rozsáhlosti zcela nezbytné stanovit určité časové 
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limity, přičemž nutno dodat, že i přes tyto limity jde velmi často o řízení časově velmi náročné.  

Jsou-li i přes shora učiněné závěry námitky v popsané situaci podány, nelze k nim podle názoru soudu přihlížet.“(konec citace)  
 
Vzhledem k výše uvedenému pořizovatel uvádí, že rozhodnutí o námitce se nemění. 
 
Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
Územní plán Opatovice nad Labem, upravený návrh územního plánu po veřejném projednání -08/2016 
Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 16.12.2014, č.j. 50A 15/2014-50 
Spis územního plánu č. 9806/2008 – územní plán Opatovice nad Labem 

 

 
 
 

Námitka č. 6 

Iveta Špráchalová, 

Hradec Králové,  
námitka podaná dne 18. 10. 2016 

Znění námitky: 

Ve stanovené lhůtě veřejného projednání návrhu Územního plánu Opatovice nad Labem (dále jen „ÚPO") jsem jako vlastník pozemků 
p.p.č. 220/2 a st.p.č. 522 v k.ú. Opatovice nad Labem (o celkové výměře cca 1500 m2) dotčených návrhem řešení v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon") uplatnila dopisem ze dne 20. 01. 2015 námitky proti návrhu ÚPO, které obsahovaly celkem 4 dílčí 
námitky. 

Námitka č. 1 se týkala nesouhlasu s vymezením mých pozemků ve stabilizované ploše RZ a požadavku na vymezení pozemků v ploše 
přestavby na Bl, námitka č. 2 se týkala požadavku na vypuštění plochy koridoru územní rezervy R5 s funkčním určením DS1 či alespoň 
zapracování požadavku na řešení související protipovodňové ochrany území mezi bývalou a stávající silnici I/37 (obchvatem Opatovic), v 
námitce č. 3 jsem žádala o posunutí plochy koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu VT5 a v námitce č. 4 jsem požadovala zapracovat do 
podmínek plochy Z22 s funkčním určením T/1 požadavek nezatížit sousední pozemky negativními vlivy budoucí stavby technické 
infrastruktury. 

Nahlédnutím do textové části upraveného návrhu ÚPO, předloženého v souladu s ustanovením § 53 odst. 2 stavebního zákona k 
opakovanému veřejnému projednání, jsem zjistila, že v kapitole týkající se rozhodnutí o námitkách jsou moje námitky evidovány pod č. 
10 a jednotlivé dílčí námitky č. 1, 2 a 4 jsou navrženy k zamítnutí a námitka č. 3 byla shledána jako bezpředmětná. Je třeba uznat, že na 
každý bod mnou předestřených důvodů jednotlivých námitek bylo ze strany pořizovatele v odůvodnění návrhů rozhodnutí poměrně 
obsáhle reagováno, avšak rozhodné důvody shledávám jako ne zcela objektivní, neboť některé zde uváděné informace jsou nepřesné, 
neúplné, dokonce místy i nesprávné. Celkově lze návrh rozhodnutí o mých námitkách hodnotit jako úzkostnou snahu pořizovatele 
vyvrátit hodnověrnost předestřených důvodů námitek tak, aby v návrhu ÚPO zvolené řešení bylo obhájitelné jako jediné možné a tedy 
správné. 

K tomu uvádím, že při tvorbě územního plánu vždy existuje několik možných řešení funkčního využití a uspořádání území a je na 
orgánech územního plánování (obci a jeho zastupitelstvu, které prosazuje svoje zájmy prostřednictvím tzv. určeného zastupitele, a 
pořizovateli), jaké řešení zvolí. Vzhledem k tomu, že územní plán je způsobilý značně ovlivnit vlastnická práva k nemovitostem 
nacházejícím se v území regulovaném územním plánem, neboť dotyční vlastníci mohou své vlastnické právo vykonávat pouze v mezích 
přípustných podle územního plánu, musí mít zásahy do vlastnického práva dle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu zásadně 
výjimečnou povahu, musí být činěny jen na základě zákona, z ústavně legitimních důvodů jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze 
způsobů, vedoucích ještě k zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle (zásada subsidiarity a minimalizace 
zásahu). Zvolené řešení musí být v souladu s cíli územního plánování vyjádřenými v § 18 stavebního zákona, sledovat ochranu dalších 
veřejných zájmů dle zvláštních právních předpisů a současně musí být hodnocena míra zásahu do vlastnického práva soukromých osob, 
které mohou hájit svoje práva právě prostřednictvím námitek. Odpovědnost za poměřování veřejného zájmu s vysloveným zájmem 
soukromým je pak na pořizovateli, který při zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách musí sledovat nejen veřejné zájmy, ale zejména 
hodnotit vyváženost veřejných a soukromých zájmů; při tom musí respektovat vlastnická práva a ústavní limity jejich omezení. Cílem 
jeho snažení by mělo být nalezení oboustranně přijatelného řešení. 

Ačkoliv jsem využila svého práva a v průběhu všech fází celého procesu pořízení ÚPO jsem informovala o svém záměru využít pozemky k 
výstavbě rodinného domu, který je v souladu s legitimním očekáváním zachování „zastavitelnosti" pozemků v souladu s platným ÚPSÚ 
pouze s tím rozdílem, že by se nejednalo o stavbu pro výrobu či skladování, ale o stavbu rodinného domu, který by řešil bytovou potřebu 
syna, nebylo mojí žádosti vyhověno. Námitky k návrhu ÚPO jsou navrženy zamítnout s odůvodněním jednoznačného upřednostnění 
veřejného zájmu. 
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Vzhledem k tomu, že v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem 
zpracovává pouze návrhy rozhodnutí o námitkách, přičemž o námitkách v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy, v daném 
případě územní plán, vydává, a tímto správním orgánem příslušným k vydání územního plánu je dle § 54 odst. 1 a § 6 odst. 5 písm. c) 
stavebního zákona zastupitelstvo obce, tj. osoby, které logicky nemohou znát do detailu legislativu a judikaturu v oblasti územního 
plánování, rozhodla jsem se v souladu s ustanovením § 174 odst. 1 správního řádu, který odkazuje na dodržení části první správního řádu 
(zejména se jedná o ustanovení Hlavy II týkající se základních zásad činnosti správních úřadů), upozornit tímto podáním na nepřesnosti, 
neúplnosti a místy i nesprávnosti uvedené v odůvodnění návrhů rozhodnutí o mých jednotlivých dílčích námitkách k návrhu ÚPO a 
poskytnout pořizovateli i členům zastupitelstva objektivní, úplné a aktuální informace o skutečném stavu věci. 

K tomu dodávám, že dokud zastupitelstvo obce podle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu nerozhodne o námitkách a vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu ÚPO, lze vyhodnocení námitek a připomínek obsažené v odůvodnění textové části upraveného návrhu 
ÚPO, předloženého k opakovanému veřejnému projednání, považovat za „nehotové", v pravém slova smyslu za podkladové. Je jen na 
zastupitelstvu obce, zda se v konečné fázi procesu pořízení ÚPO, tj. při vydání ÚPO, s pořizovatelem zpracovanými návrhy rozhodnutí o 
námitkách a návrhy vyhodnocení připomínek ztotožní či nikoliv. 

• K odůvodnění návrhu na zamítnutí mojí námitky uvedené v bodě 1 - nesouhlas s vymezením stabilizované plochy RZ a žádost o 
vymezení plochy přestavby Bl 

 

K první odrážce odůvodnění návrhu rozhodnutí o námitce v bodě 1 

Vzhledem k tomu, že mnou vlastněné pozemky p.p.č. 220/2 a st.p.č. 522 v k.ú. Opatovice nad Labem se nacházejí uvnitř zastavěného 
území obce, znovu považuji za nanejvýš potřebné zmínit ustanovení § 18 stavebního zákona, které vyjadřuje cíle (respektive veřejný 
zájem) územního plánování. Dle § 18 stavebního zákona má územní plánování vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí (environmentální pilíř), pro hospodářský rozvoj 
(ekonomický pilíř) a pro soudržnost společenství obyvatel území (sociální pilíř), který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by 
ohrožoval podmínky života generací budoucích. Územní plánování má chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života 
obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu 
nezastavěného území. 

Přestože rozhodnutí o distribuci zátěže v území spočívající v rozložení a uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení 
podmínek prostorového uspořádání je svěřeno zastupitelstvu obce a je tedy projevem práva obce na samosprávu, musí být při tvorbě 
územního plánu sledovány výše uvedené cíle územního plánování vyjádřené nejen v § 18 stavebního zákona, ale i v dalších územnímu 
plánu nadřazených nástrojích územního plánování (Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 a Zásadách územního rozvoje 
Pardubického kraje) a v neposlední řadě i v zadání ÚPO (např. str. 4, 9, 19). Z ustanovení § 18 stavebního zákona vyplývá, že základním 
cílem územního plánování je upřednostnění intenzifikace využití ploch uvnitř zastavěného území před vymezováním zastavitelných ploch 
vně zastavěného území. Pouze vyskytují-li se v zastavěném území natolik významné limity využití území, které brání jeho intenzifikaci, 
mohou být zastavitelné plochy vymezovány vně zastavěného území. 

Dále uvádím, že můj požadavek není v rozporu se schváleným zadáním ÚPO, kde jedním z požadavků zadání je požadavek uvedený na 
str. 10: „Územní plán prověří možnost rozvoje funkce bydlení event. funkce smíšené obytné a navrhne možný způsob využití území 
východním směrem od stávající silnice I/37 po její přeložku." Další podobný požadavek je uveden na str. 12: „Územní plán navrhne 
způsob využívání stávající silnice I/37 v úseku, který bude nahrazen přeložkou (obchvatem Opatovic), vytvoří podmínky pro vznik místní 
komunikace... V sousedství tohoto úseku silnice I/37 prověří možnosti vymezení zastavitelných ploch či ploch přestavby.", dále pak je na 
str. 18 uveden požadavek: „Bude řešen střet záměrů na změny v území při stávající silnici I/37 (východním směrem) s vymezeným 
záplavovým územím Labe a navržena případná opatření na ochranu před povodněmi." Upravený návrh ÚPO předložený k opakovanému 
veřejnému projednání se s těmito požadavky vypořádal tak, že v území mezi původní trasou silnice I/37 a nyní již dokončeným a 
zprovozněným obchvatem Opatovic žádné plochy změn (plochy zastavitelné a plochy přestavby) vyjma ploch určených pro rozvoj zeleně 
a dopravní a technické infrastruktury s ohledem na dotčení záplavovým územím nenavrhuje. 

K výčtu a bilancím ploch pro bydlení vymezených v návrhu ÚPO a jejich členění na plochy zastavitelné a plochy přestavby a dále pak na 
plochy přebírané z platného ÚPSÚ a plochy nově vymezované uvádím, že vymezení plochy přestavby Bl na mých pozemcích, umožňující 
realizaci mého záměru výstavby 1 rodinného domu, by celkové bilance těchto ploch prakticky nijak nenavýšilo. Návrh ÚPO nyní počítá s 
13 % rezervou ploch pro bydlení. Vzhledem k tomu, že obec Opatovice nad Labem leží dle Politiky územního rozvoje ČR, ve znění 
Aktualizace č. 1 přímo v těžišti rozvojové oblasti OB4 - rozvojová oblast Hradec Králové/Pardubice, lze v souladu s výkladem MMR, který 
je ústředním orgánem na úseku územního plánování, uvažovat až s 20 % rezervou ploch pro bydlení. 

Co se týče zapracování či nezapracování vyhodnocení připomínek uplatněných při společném jednání o návrhu ÚPO ve smyslu § 50 odst. 
3 do návrhu předloženému k veřejnému projednání uvádím, že stavební zákon ani správní řád toto skutečně neukládá, ale ani 
nevylučuje. Vzhledem k tomu, že vyhodnocení připomínek uplatněných při společném jednání o návrhu je jedním ze základních 
podkladů pro provedení úprav návrhu před zahájením řízení o územním plánu dle § 52 stavebního zákona, mohlo být vyhodnocení 
těchto připomínek do upraveného návrhu ÚPO, předloženého k veřejnému projednání, zapracováno s poznámkou, že např.: „Toto 
vyhodnocení připomínek může být v dalších fázích pořízení ÚPO s ohledem na výsledky projednání a stanoviska dotčených orgánů ještě 
upraveno, a proto ho nelze považovat za konečné." Stav, kdy bylo do textové části odůvodnění návrhu ÚPO předloženého k veřejnému 
projednání zapracováno vyhodnocení pouze některých vybraných připomínek pak zavdává příčinu řady spekulací. 

K druhé a třetí odrážce odůvodnění návrhu rozhodnutí o námitce v bodě 1 
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Pozemky v mém vlastnictví se dle platného ÚPSÚ obce Opatovice nad Labem nacházejí v zóně výroby, služeb, řemesel, skladů a 
technického vybavení - DV, tj. v ploše určené k zastavění stavbami se stanoveným funkčním určením a za podmínek ÚPSÚ stanovených. 
Tato plocha zde byla vymezena změnou č. 3 ÚPSÚ v r. 2002 s ohledem na hlukovou zátěž z přilehlé silnice I/37, která byla následně 
nahrazena přeložkou - obchvatem Opatovic a která nyní slouží pouze k zajištění přístupu na přilehlé pozemky, a existenci čistírny 
odpadních vod na sousedních pozemcích stp.č. 266/1 a 266/2 v k.ú. Opatovice nad Labem, která byla v r. 1998 s ohledem na změnu 
koncepce odkanalizování obce Opatovice přestavěna na čerpací stanici odpadních vod. Stanovené podmínky využití plochy DV současně 
nevylučují ani stavbu tzv. služebního bytu, tj. stavby pro bydlení správce areálu. Výstavba v tomto území v souladu s regulativy plochy DV 
je limitována dodržením požadavků daných situováním v záplavovém území, způsobem technického řešení obchvatu, přehodnocením 
kategorie části silnice I/37, souladem s územně plánovací dokumentací kraje a vydáním rozhodnutí na trasu obchvatu. Tyto podmínky 
jsou vyjma existence záplavového území v současné době již naplněny, přičemž k naplnění poslední podmínky došlo až v r. 2013, kdy byl 
zprovozněn obchvat Opatovic. Z této skutečnosti je zřejmé, že své pozemky jsem mohla využít k zástavbě v souladu s ÚPSÚ pouze po 
dobu posledních tří let. 

Další uváděnou podmínkou je zpracování zastavovací studie pro celé území plochy DV (tj. pro lokality č. 56, 57, jehož jsou moje pozemky 
součástí, a 58). Pokud platný ÚPSÚ takovouto podmínku stanovuje, jedná se o podmínku nezákonnou, tj. právně nevymahatelnou. 
Důvodem je skutečnost, že pořízení změny ÚPSÚ probíhalo v r. 2002 podle stavebního zákona č. 50/1976 Sb., který stanovení takovéto 
podmínky nepřipouštěl. Současně platný stavební zákon č. 183/2006 Sb. sice umožňuje podmínit využití vybraných ploch pořízením 
studie, ale musí se jednat o studii územní, pro jejíž pořízení jsou v § 30 stavebního zákona stanovena jednoznačná pravidla. 

Z výše uvedeného vyplývá, že v současné době jsem vlastníkem pozemků určených platným ÚPSÚ k zastavění stavbami v souladu s 
regulativy plochy DV. V případě vymezení plochy RZ v novém ÚPO dojde k zásadnímu omezení možnosti využití pozemků pro výstavbu 
respektive „zastavitelnost" pozemků bude prakticky zrušena. Navržená změna funkčního určení pozemků oproti platnému ÚPSÚ tak 
nepřijatelným způsobem zasáhne do mého vlastnického práva. 

K čtvrté odrážce odůvodnění návrhu rozhodnutí o námitce v bodě 1 

Příjezd na mé pozemky je z původního nyní zaslepeného úseku silnice I/37 zajištěn zpevněným sjezdem na pozemku p.p.č. 1569/4 (ve 
vlastnictví VAK Pardubice) a dále pak pokračuje po pozemku p.p.č. 220/7 (ve vlastnictví obce Opatovice n.L.), kde je při JV hranici tohoto 
pozemku situována vjezdová brána na můj pozemek p.p.č. 220/2. Šířka obou pozemků p.p.č. 1569/4 a 220/7 je cca 11,5 m. I pokud by 
mělo být dopravní napojení budoucí stavby rodinného domu realizováno pouze po pozemku p.p.č. 1569/4, který slouží jako veřejně 
přístupná účelová komunikace zajišťující přístup a příjezd na přilehlé zahrady a k dopravní obsluze přečerpávací stanice odpadních vod, 
šířkové uspořádání tohoto pozemku, tj. cca 6,5 - 7,5 m, je pro zajištění příjezdu k plánovanému rodinnému domu zcela vyhovující. 

Při hodnocení souladu dopravního napojení plánované stavby rodinného domu s právními předpisy pořizovatel chybně aplikoval 
ustanovení 22 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území, které určuje šířku veřejného 
prostranství, jehož je pozemní komunikace součástí. Veřejné prostranství je definováno v § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zahrnuje ulice, náměstí, tržiště, chodníky, veřejnou zeleň, ... Veřejné prostranství tedy nelze 
ztotožňovat s pozemní komunikací, která je pouze dílčí částí veřejného prostranství. Pozemní komunikace není automaticky ani ulicí. 
Ustanovení § 22 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se použije jen při vymezování pozemků veřejných prostranství územním rozhodnutím, 
územním souhlasem nebo regulačním plánem, tj. v případech, kdy se vymezují nové stavební pozemky např. v zastavitelných plochách, 
ve kterých doposud nebyly vymezeny veřejné pozemní komunikace pro jejich dopravní napojení, a nevztahuje se na vymezování 
stavebních pozemků rodinných domů nebo staveb pro rodinnou rekreaci v případech, které nesouvisí s vymezováním veřejných 
prostranství a kdy není zapotřebí vymezovat např. novou ulici. 

V daném případě se zajištění odpovídajícího přístupu k potenciální stavbě rodinného domu na p.p.č. 220/2 v k.ú. Opatovice nad Labem 
posuzuje ve vazbě na ustanovení § 20 odst. 4 a odst. 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. a hodnotí se zejména z hlediska zajištění příjezdu vozidel 
požární techniky a záchranné služby. Provedení a šířkové uspořádání veřejně přístupné pozemní komunikace na p.p.č. 1569/4 v k.ú. 
Opatovice nad Labem příjezd vozidel požární techniky a záchranné služby bez problému umožňuje. 

K páté odrážce odůvodnění návrhu rozhodnutí o námitce v bodě 1 

Vzhledem k tomu, že v upraveném návrhu ÚPO, předloženém k opakovanému veřejnému projednání, byl koridor pro veřejně 
prospěšnou stavbu technické infrastruktury ozn. VT5 upraven tak, že větev koridoru vymezená na pozemku p.p.č. 1569/4 a zasahující 
také do mého pozemku p.p.č. 220/2 v k.ú. Opatovice nad Labem byla v souvislosti s vypuštěním plochy Z21 také vypuštěna, nemám proti 
vymezení koridoru VT5 žádných výhrad. 

K šesté odrážce odůvodnění návrhu rozhodnutí o námitce v bodě 1 

Vzhledem k situování mých pozemků v záplavovém území Labe jsem za účelem zjištění skutečné míry ohrožení území povodňovou 
vodou a posouzení, zda povodňová rizika jsou skutečně natolik závažná, že by pro uvažovanou výstavbu na mém pozemku p.p.č. 220/2 v 
k.ú. Opatovice nad Labem byla již nepřijatelná, osobně projednala záležitost na Povodí Labe s.p. a požádala o písemné vyjádření včetně 
stanovení výšky hladiny stoleté vody Q100. Ve vyjádření Povodí Labe s.p. ze dne 31.8.2016, čj. PVZ/16/25858/Hv/0, které dokládám v 
příloze, se konstatuje, že záměr výstavby sice není v souladu se zájmy uvedenými v Plánu pro zvládání povodňových rizik, neboť 
pozemek se nachází v území s vysokým povodňovým ohrožením, avšak případná výstavba na předm. pozemku je za předpokladu splnění 
podmínek stanovených správcem povodí možná. Těmito podmínkami jsou: řešení stavby bez podsklepení, spodní část stavby realizovat z 
materiálů schopných odolávat dlouhodobému působení vody a niveletu přízemí umístit nad hladinu stoleté vody Q100, která je v místě 
uvažované stavby ve výšce 225,13 m n.m., Bpv. V případě výstavby rodinného domu musí být kóta podlahy přízemí navýšena ještě o 30 
cm nad hladinu stoleté vody Q100. Na základě vyjádření Povodí Labe jsem pak následně požádala Ing. Jaroslava Kašpara -GEOPLAN, 
který je držitelem oprávnění k provádění geodetických prací, o vytyčení výšky hladiny stoleté vody Q100. Přizvaný geodet k mému 
překvapení vytyčil výškový bod hladiny Q100 v úrovni stávající betonové plochy nacházející se před vstupem do dřevěné kůlny umístěné 
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ve východním rohu pozemku p.p.č. 220/2. Další výškový bod byl vytyčen na fasádě chaty umístěné na stp. č. 522 a to z důvodu zajištění 
měřitelnosti, neboť hladina Q100 je v tomto místě pod úrovní přilehlého okapového chodníku. Na fasádě chaty byla proto vytyčena 
výška 226,13 m n.m., Bpv, tj. hladina Q100 navýšená o 1 m. Svoje tvrzení dokládám přiloženým protokolem o vytyčení výšky se zákresem 
vytyčovacích bodů a fotografiemi dokumentujícími vytyčené výškové body.  

Z mých zjištění vyplývá, že riziko ohrožení plánované stavby na mých pozemcích p.p.č. 220/2 a stp.č. 522 v k.ú. Opatovice nad Labem 
povodňovými vodami je zcela nevýznamné, neřku-li prakticky nulové. 

Z výše uvedeného plyne, že při hodnocení povodňových rizik v jednotlivých částech záplavového území je potřeba sledovat skutečnou 
konfiguraci terénu a jeho výškové zaměření a konkrétní záměry na změny v území posuzovat nikoliv plošně ale ryze individuálně. 

Tato má nová zjištění jsou natolik významnou novou skutečností, která je důvodem pro změnu náhledu na možnosti využití mých 
pozemků a to i přes to, že jsou dle podkladů Povodí Labe s.p. situovány v záplavovém území s vysokým povodňovým ohrožením. 

Pro úplnost dodávám, že Povodí Labe, s.p. jako správce povodí nemá v procesu pořízení ÚPO postavení dotčeného orgánu. Jeho sdělení 
ze dne 23.2.2015 zn. PVZ/15/4725/Ší/O, na které se pořizovatel odvolává, není tedy pro pořízení ÚPO závazné. 

K sedmé a osmé odrážce odůvodnění návrhu rozhodnutí o námitce v bodě 1 

Trvám na tom, že pozemky p.p.č. 220/2 a stp.č. 522 v k.ú. Opatovice nad Labem nejsou dle územně analytických podkladů zatíženy 
žádnými dalšími limity využití a hodnotami území -územím s archeologickými nálezy je území celé obce, nejbližší nemovitá kulturní 
památka, kterou je klášteřiště, se nachází až ve vzdálenosti několika stovek metrů, pozemky nejsou součástí krajinné památkové zóny, 
významného krajinného prvku, přírodní památky či evropsky významné lokality ani se nejedná o místo krajinného rázu. 

Neztotožňuji se ani s názorem pořizovatele, že vymezením plochy Bl v sousedství plochy TI by došlo k funkční kolizi ploch. Obě stavby, tj. 
jak uvažovaný rodinný dům, tak stávající stavba čerpací stanice odpadních vod (dále jen „ČSOV"), mohou vedle sebe bez problémů 
existovat tak jako dosud existují stávající objekty chat na okolních pozemcích. Provoz ČSOV ve vztahu k okolním pozemkům je podrobně 
popsán v přiloženém vyjádření VAK Pardubice, a.s. ze dne 14. 8. 2014, zn. Ja/2014/v,k/761. 

K vymezení plochy Z22 s funkčním určením TI, která je, jak uvádí pořizovatel, přebírána z platného ÚPSÚ a účelem jejího vymezení je 
případná potřeba přestavby tohoto zařízení na plnohodnotnou čistírnu odpadních vod (dále jen „ČOV"), považuji za účelové tvrzení a to 
z následujících důvodů: 

- V návrhu ÚPO, předloženém k veřejnému projednání, kapitole týkající se koncepce odkanalizování nebyl tento záměr 
zmiňován; důvody vymezení plochy Z22 byly do textové části odůvodnění doplněny dodatečně až po veřejném projednání. 

- V souvislosti se změnou koncepce odkanalizování obce došlo v r. 1998 k výstavbě nové ČOV v JV části Pohřebačky a v této 
souvislosti byla tehdejší ČOV v sousedství mých pozemků přestavěna na ČSOV, takže její zpětná přestavba na ČOV je značně nereálná. 

- Záměr přestavby ČSOV na ČOV je v rozporu se schváleným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje, neboť 
nahlédnutím do tohoto dokumentu, který je závazným podkladem pro tvorbu územních plánů jednotlivých obcí a pro zajištění možnosti 
financování nebo spolufinancování jednotlivých záměrů rozvoje vodovodní a kanalizační sítě, včetně zajištění pozemků potřebných pro 
realizaci záměrů, bylo zjištěno, že tento záměr obce zde není uveden. Na kartě obce Opatovice n.L. se pouze uvádí, že v obci Opatovice 
nad Labem zůstane systém odkanalizování zástavby zachován a v případě potřeby bude kanalizace doplněna novými stokami, šachtami, 
objekty (OK, ČS) a přípojkami. 

- Další otázkou je, zda s tímto záměrem vůbec počítá VAK Pardubice, a.s., který je majitelem, správcem a provozovatelem 
kanalizační sítě na území obce a který ve svém vyjádření ze dne 14. 8. 2014, zn. Ja/2014/v,k/761 ani ve svých námitkách k návrhu ÚPO 
tento záměr nijak nezmiňuje. 

Za těchto okolností nemá smysl se k budoucímu ochrannému pásmu neexistující ČOV vyjadřovat. 

K deváté odrážce odůvodnění návrhu rozhodnutí o námitce v bodě 1 

Z komentáře pořizovatele ke stanoveným podmínkám plochy RZ jsem nabyla dojmu, že v této ploše lze umísťovat i jiné stavby pro 
rodinnou rekreaci, než jsou pouze zahrádkářské chaty. Další kategorií staveb pro rodinnou rekreaci jsou chaty rekreační, které jsou svými 
objemovými parametry a vzhledem rodinným domům velmi podobné. Ani z tohoto hlediska nevidím proto žádný zásadní důvod, proč by 
nebylo možné mému požadavku na vymezení plochy Bl, která možnost výstavby rodinného domu zakotvuje přímo jako hlavní využití 
plochy, vyhovět. 

Ve světle všech výše uvedených skutečností a zejména pak s přihlédnutím k novým zjištěním, které se týkají hodnocení skutečných 
povodňových rizik, si dovoluji ještě jednou požádat o zvážení opodstatněnosti vymezení pozemků p.p.č. 220/2 a stp.č. 522 v k.ú. 
Opatovice nad Labem ve stabilizované ploše RZ respektive o přehodnocení této plochy na plochu přestavby Bl. 

• K odůvodnění návrhu na zamítnutí mojí námitky uvedené v bodě 2 - nesouhlas s vymezením plochy koridoru územní rezervy 
R5 s funkčním určením DS1 a žádost o její vypuštění 

Vypuštěním původně plánované MÚK Bukovina ze stavby dálnice D35 (dříve R35) ze strany státních orgánů došlo k tomu, že doprava 
vedená z východního a jihovýchodního sektoru města Hradec Králové a z obce Vysoká nad Labem prochází nyní zastavěným územím 
obce Opatovice n. L. Tím dochází k enormnímu zatížení pozemků a staveb přiléhajících k páteřní komunikaci II/324 procházející obcí 
Opatovice n. L. 

Vzhledem k tomu, že je v zájmu jak města Hradec Králové, tak obcí Opatovice n. L. a Vysoká n. L. řešit tento pro obyvatele obce 
Opatovice závadný a neudržitelný stav, je v návrhu nového Územního plánu Hradce Králové (dále jen ÚPHK), který je nyní ve fázi 
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vyhodnocení výsledků veřejného projednání dle § 53 odst. 1 stavebního zákona, vymezen koridor KDS 16 určený pro řešení tzv. jižního 
propojení řešící propojení silnic I/37 a III/29810. Začátek koridoru KDS 16 na silnici I/37 je v MÚK Březhrad, konec je na hranici správního 
území města ve směru napojení na silnici III/29810, na kterou by se měl napojit jižně od městské ČOV. Délka koridoru KDS 16 sloužícího 
pro vyhledání optimální trasy budoucí silnice propojující silnice I/37 a III/29810 je cca 850 m a šířka 60 m. 

V 1. pololetí r. 2016 město Hradec Králové zadalo zpracování vyhledávací studie trasy tzv. jižního propojení, jejímž cílem bylo vyhledání 
optimální trasy s ohledem na environmentální hodnoty v území, navrhnout její napojení na stávající i plánovanou dopravní 
infrastrukturu a vyhodnotit její přínos pro dopravní systém města. Zhotovitel studie, kterým byla společnost SURPMO a.s., projektové 
středisko Hradec Králové, navrhl celkem 3 varianty řešení, z nichž jako optimální byla nakonec vyhodnocena varianta, která vznikla 
kombinací všech 3 variant. Vzhledem k tomu, že vybraná optimální varianta jižního propojení vybočuje v místě napojení na silnici 
III/29810 z koridoru KDS 16, bude v další fázi pořízení ÚPHK vymezení KDS 16 vybranému řešení přizpůsobeno. 

S ohledem na přípravné kroky směřující k řešení tzv. jižního propojení na území města Hradec Králové, považuji další setrvání plochy 
koridoru územní rezervy R5 s funkčním určením DS1 v návrhu ÚPO za bezpředmětné a navrhuji tuto plochu vypustit. 

• K odůvodnění návrhu rozhodnutí o námitkách uvedených v bodech 3 a 4 nemám výhrad 

 

Podpis:  

Iveta Špráchalová, v.r. 

Přílohy námitky: 

1. vyjádření Povodí Labe s.p. ze dne 31. 8. 2016, čj. PVZ/16/25858/Hv/0 
2. protokol o vytyčení výšky se zákresem vytyčovacích bodů 
3. fotodokumentace vytyčených výškových bodů 
4. vyjádření VAK Pardubice, a.s. ze dne 14. 8. 2014, zn. Ja/2014/v,k/761 

 

Rozhodnutí o námitce: 

O námitce se v bodě 1. věcně nerozhoduje. 
Pozemky p.p.č. 220/2 a stp.č. 522, v k.ú. Opatovice nad Labem zůstanou v návrhu Územního plánu Opatovice 
nad Labem (dále jen „územní plán“) ve stabilizované ploše RZ - plochy zahrádkářských osad. 

Odůvodnění:  

Pozemky p.č. 220/2 a p.č.st. 522 v k.ú. Opatovice nad Labem, jsou ve vlastnictví paní Ivety Špráchalové. Pořizovatel vyhodnotil námitku 
paní Ivety Špráchalové v bodě 1. jako námitku, která není podaná v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona. Dle § 53 odst. 2 stavebního 
zákona se upravený návrh územního plánu v rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném veřejném projednání. Námitka paní Ivety 
Špráchalové uplatněna ve veřejném projednání pod pořadovým číslem 10 byla v bodě 1. zamítnuta a zamítnutí bylo řádně odůvodněno. 
Grafická a textová část návrhu územního plánu v souvislosti s bodem 1. námitky č. 10 nebyla v rámci opakovaného veřejného projednání 
měněna. Námitka podaná v rámci opakovaného veřejného projednání pouze doplňuje a odůvodňuje původně podanou námitku v bodě 
1. pod č. 10 z veřejného projednání. 
 
Dle rozsudku Krajského soudu v Praze čj. 50A 15/2014-50 ze dne 16. 12. 2014 k bodu 1. námitky paní Ivety Špráchalové podané v rámci 
opakovaného veřejného projednání, která se netýká měněných částí, uvádíme:   

(citace)„Návrh územního plánu se neprojednává kompletně znovu, ale pouze v částech, které byly dotčeny podstatnou změnou. Toto 
omezení se musí nutně projevit v možnosti podávat proti upravenému návrhu územního plánu projednávaného v opakovaném veřejném 
projednání námitky a připomínky. Jak plyne z § 53 stavebního zákona, postupuje se při opakovaném veřejném projednání návrhu a jeho 
přípravě obdobně jako při veřejném projednání návrhu. Byť v daném ustanovení výslovné omezení ve vztahu k možnosti dotčených osob 
podávat námitky proti podstatně upravenému návrhu územního plánu chybí, je třeba toto omezení dovodit právě z toho, že při 
opakovaném veřejném projednání se upravený územní plán projedná pouze v rozsahu provedených úprav, a proto námitky mohou 
dotčené osoby směřovat pouze do provedených úprav návrhu územního plánu.“(konec citace)  
(citace)„Opačný přístup, tedy připuštění námitek všech vlastníků pozemků regulovaných územním plánem i ve fázi opakovaného 
veřejného projednání bez ohledu na to, že jejich pozemky byly dotčeny podstatnou úpravou územního plánu, by podle názoru soudu 
znamenal rezignaci na koncentraci řízení, kterou stavební zákon stanoví v § 52 odst. 3 stavebního zákona. Tato zásada má v řízení o 
územním plánu zcela oprávněné místo, neboť jde o řízení, kterému je z důvodu jeho rozsáhlosti zcela nezbytné stanovit určité časové 
limity, přičemž nutno dodat, že i přes tyto limity jde velmi často o řízení časově velmi náročné.  

Jsou-li i přes shora učiněné závěry námitky v popsané situaci podány, nelze k nim podle názoru soudu přihlížet.“(konec citace)  
 
Pořizovatel touto formou uvádí, že rozhodnutí a odůvodnění námitky paní Ivety Špráchalové podané v rámci veřejného projednání pod 
č. 10 v bodě 1. nadále platí. 

Námitka se v bodě 2. zamítá. 

Plocha územní rezervy R5 pro funkci DS1 - dopravní infrastruktura silniční - silniční síť zůstane v územním plánu.  
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Odůvodnění: 

Pozemky p.č. 220/2 a p.č.st. 522 v k.ú. Opatovice nad Labem, jsou ve vlastnictví paní Ivety Špráchalové; tyto pozemky jsou v kontaktu s 
původní silnici I/37, ze které je navrženo formou územní rezervy R5 budoucí propojení se stávající místní komunikací u SIKA z důvodů 
odvedení dopravy na mimoúrovňovou křižovatku jižně od obce. Pořizovatel vyhodnotil námitku paní Ivety Špráchalové v bodě 2 jako 
námitku, která je podaná v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona a obdobně podle § 52 stavebního zákona. Dle § 53 odst. 2 
stavebního zákona se upravený návrh územního plánu v rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném veřejném projednání. V rámci 
dokumentace pro opakované veřejné projednání byla trasa územní rezervy R5 upravena.   

Na základě výsledů veřejného projednání došlo pro územní rezervu R5 k doplnění textové části návrhu územního plánu v čl. 80 na str. 88 
o text, že u této plochy bude prověřena komplexní protipovodňová ochrana kontaktního území. V grafické části návrhu územního plánu 
došlo k úpravě trasy koridoru územní rezervy R5 následovně: 

 – územní rezerva R5 vedla z původní trasy silnice I/37 východním směrem v místě inundačního mostu pod novou čtyřpruhovou silnicí 
I/37, rovnoběžně s přivaděčem Elektrárny Opatovice za stávajícím objektem SIKA a pak západním směrem k mimoúrovňové křižovatce 
jižně od obce, 

– územní rezerva R5 po veřejném projednání vede z původní trasy silnice I/37 východním směrem v místě inundačního mostu pod novou 
čtyřpruhovou silnicí I/37, pak vede jižním směrem rovnoběžně s novou čtyřpruhovou silnicí a napojuje se na stávající místní komunikací 
před stávajícím objektem SIKA.  
Jeden z důvodů nové trasy koridoru územní rezervy je uplatněná námitka vlastníka většiny pozemků, na kterých byl koridor navržen. 
Projektant hledal společně s obcí na základě uplatněných námitek možnost kompromisního řešení, které vyřeší jednak problematiku 
stávající dopravní situace v sídle a v širším území, ale zároveň takové řešení, které se dotkne minimálně vlastníků pozemků v tomto 
území a co nejméně ovlivní rozvojové záměry podnikajících právnických osob a také samotné obce Opatovice nad Labem. Koridor R5 je 
navržen z větší částí na pozemcích obce Opatovice nad Labem a pozemků Ředitelství silnic a dálnic ČR. 
Namítající popisuje přípravné kroky směřující k řešení tzv. jižního propojení na území města Hradec Králové, které vyřeší momentální 
nepříznivou dopravní situaci v širším území a uvádí, že s ohledem na tuto skutečnost považuje další setrvání plochy koridoru územní 
rezervy R5 s funkčním určením DS1 v návrhu územního plánu za bezpředmětné a navrhuje tuto plochu vypustit. Skutečnost, že 
zmiňovaná kritická dopravní situace je řešena jednak v platné územně plánovací dokumentaci města Hradec Králové a také v nově 
pořizované územně plánovací dokumentaci, je uvedena jednak v odůvodnění návrhu územního plánu a také v odůvodnění námitky č. 10 
v bodě 2. Odůvodnění tohoto bodu námitky podrobně popisuje důvod vymezení  koridoru územní rezervy R5; jedná se o rezervu, která 
v budoucnu byť dočasně vyřeší problematiku dopravy v širším území. Toho času pořizovaná územně plánovací dokumentace města 
Hradec Králové není vydaná, tj. právně závazná; navrhované „jižní propojení“ zasahuje také na území obce Vysoká nad Labem; v případě 
vydání územního plánu Hradce Králové by budoucí realizace „jižního propojení“ byla možná pouze za předpokladu Změny Územního 
plánu Vysoká nad Labem. Na základě těchto kroků, nebo souběžně s nimi by mohla následovat projektová příprava, řízení stavebního 
úřadu a následně realizace předmětného propojení. Tento postup je popsán velmi obecně a stručně a i přes to z něj vyplývá, že konečné 
řešení dopravní problematiky bude časově náročné. Dopravní situace je ale již toho času kritická především v samotné obci Opatovice 
nad Labem, proto samotná obec tuto situaci řeší prostřednictvím nevržené územní rezervy R5.   
  

Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Územní plán Opatovice nad Labem, upravený návrh územního plánu po veřejném projednání -08/2016 
Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 16.12.2014, č.j. 50A 15/2014-50 
Spis územního plánu č. 9806/2008 – územní plán Opatovice nad Labem 
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Námitka č. 7 

Petr Morávek,  

Opatovice nad Labem,  
 

Zdeněk Morávek, 

Opatovice nad Labem,  

námitka podaná dne 18. 10. 2016 
 

Jsme spoluvlastníci pozemku p.č. 2330 (druh pozemku - orná půda) v k.ú. Opatovice nad Labem uvedeném na 
LV 721. 

Znění námitky: 

Nesouhlasíme s umístěním lokálního biocentra LBC 56 na pozemku p.č. 2330.  

Odůvodnění námitky: 

Dochází k porušení Zákona o ochraně zemědělského půdního fondu č. 334/1992 Sb., §4. V návrhu územního plánu je LBC 56 umístěno na 
levém břehu Libišanského potoka z části na vysoce kvalitní orné půdě I. stupně ochrany a částí na orné půdě III. stupně ochrany, kam 
však byla nemalými náklady navezena ornice ze stavby I/37 Březhrad - Opatovice. Zakládání biocenter a biokoridorů podél rychlostní 
silnice, která nemá žádnou ochranu proti zvěři se nám zdá poněkud zvláštní. 

Návrh: 

Navrhujeme LBC 56 založit na pravém břehu Libišanského potoka, na pozemku p.č. 2341, kde je orná půda IV. stupně a nebude tím tedy 
zákon porušován. 

Podpis :  

Petr Morávek, v.r. 
Zdeněk Morávek, v.r. 

Příloha:  

výpis z katastru nemovitostí z internetu 
Rozhodnutí o námitce:  

O námitce se věcně nerozhoduje. 
Pozemek p.č. 2330 k.ú. Opatovice nad Labem zůstane i nadále dle návrhu územního plánu - částečně v ploše 
změny v krajině K5 určené pro plochu NP – přírodní krajinná zeleň a současně v ploše LBC 56 – k založení a dále 
ve stabilizované ploše NZ – plochy zemědělsky obhospodařované půdy. 

Odůvodnění:  
Pozemek parc.č. 2330 k.ú. Opatovice nad Labem vlastní  pan Petr Morávek a pan Zdeněk Morávek. Pořizovatel vyhodnotil námitku pana 
Petra Morávka a pana Zdeňka Morávka jako námitku, která se netýká měněných částí, jež byly předmětem opakovaného veřejného 
projednání.  
Na základě § 53 odst. 2 stavebního zákona třetí věty se upravený návrh územního plánu projednává v rozsahu těchto úprav na 
opakovaném veřejném projednání; přitom se postupuje dle § 52 stavebního zákona.  
Dle rozsudku Krajského soudu v Praze čj. 50A 15/2014-50 ze dne 16. 12. 2014 k námitkám podaných v rámci opakovaného veřejného 
projednání, které se netýkají měněných částí, uvádíme:  

(citace)„Návrh územního plánu se neprojednává kompletně znovu, ale pouze v částech, které byly dotčeny podstatnou změnou. Toto 
omezení se musí nutně projevit v možnosti podávat proti upravenému návrhu územního plánu projednávaného v opakovaném veřejném 
projednání námitky a připomínky. Jak plyne z § 53 stavebního zákona, postupuje se při opakovaném veřejném projednání návrhu a jeho 
přípravě obdobně jako při veřejném projednání návrhu. Byť v daném ustanovení výslovné omezení ve vztahu k možnosti dotčených osob 
podávat námitky proti podstatně upravenému návrhu územního plánu chybí, je třeba toto omezení dovodit právě z toho, že při 
opakovaném veřejném projednání se upravený územní plán projedná pouze v rozsahu provedených úprav, a proto námitky mohou 
dotčené osoby směřovat pouze do provedených úprav návrhu územního plánu.“(konec citace)  
(citace)„Opačný přístup, tedy připuštění námitek všech vlastníků pozemků regulovaných územním plánem i ve fázi opakovaného 
veřejného projednání bez ohledu na to, že jejich pozemky byly dotčeny podstatnou úpravou územního plánu, by podle názoru soudu 
znamenal rezignaci na koncentraci řízení, kterou stavební zákon stanoví v § 52 odst. 3 stavebního zákona. Tato zásada má v řízení o 
územním plánu zcela oprávněné místo, neboť jde o řízení, kterému je z důvodu jeho rozsáhlosti zcela nezbytné stanovit určité časové 
limity, přičemž nutno dodat, že i přes tyto limity jde velmi často o řízení časově velmi náročné.  

Jsou-li i přes shora učiněné závěry námitky v popsané situaci podány, nelze k nim podle názoru soudu přihlížet.“(konec citace)  
 
Vzhledem k výše uvedenému se o námitce věcně nerozhoduje. 
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Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Územní plán Opatovice nad Labem, upravený návrh územního plánu po veřejném projednání -08/2016 
Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 16.12.2014, č.j. 50A 15/2014-50 
Spis územního plánu č. 9806/2008 – územní plán Opatovice nad Labem 

 
 

Námitka č. 8 

Petr Morávek,  
Opatovice nad Labem,  
 
Zdeněk Morávek, 
Opatovice nad Labem,  
námitka podaná dne 18. 10. 2016 
 
Jsme spoluvlastníci pozemku p.č. 2255 (druh pozemku - orná půda) v k.ú. Opatovice nad Labem uvedeném na 
LV 721. 
Znění námitky: 
Nesouhlasíme, aby byl pozemek p.č. 2255 (orná půda) dle návrhu územního plánu zalesněn - plocha změny v krajině K13, plochy lesa. 
Odůvodnění námitky: 
Tento pozemek má naše rodina ve vlastnictví, s výjimkou doby toality, přes 200 let. Před pár lety jsme byli donuceni převážnou část 
okolních pozemků postoupit státu pro stavbu I/37 Březhrad - Opatovice. 
Na výše uvedeném pozemku p.č. 2255 se již 7 let nepoužívají žádné pesticidy a máme v plánu jej využívat k ekologickému zemědělství. 
Pro tento účel jsme si pořídili menší zemědělskou techniku (např. malotraktor do 2 t místo obvykle používaných traktorů nad 10 t). 
Navrhované zalesnění K13 by nás připravilo o poslední vhodný zemědělsky využitelný pozemek, který se nachází v naší blízkosti a který je 
pro nás bezproblémově přístupný. Jiný pozemek pro nás z důvodu dostupnosti nepřichází v úvahu. Jedná se o pozemek s vysoce kvalitní 
ornou půdou - většina v I. třídě ochrany. 
Pro účely zalesnění by se měly přednostně využívat pozemky ve vlastnictví obcí, státu a až v poslední řadě pozemky soukromých 
vlastníků. Bylo by vhodné nezabírat ornou půdu zvláště I. a II. stupně ochrany a neporušovat Zákon o ochraně zemědělského půdního 
fondu č. 334/1992 Sb., dle §4, nabízí-li se jiné řešení. 
Návrh 
Domníváme se, že v katastru obce Opatovice nad Labem jsou mnohem vhodnější pozemky k zalesnění a to dokonce ve vlastnictví obce 
např. pozemek p.č. 215/1 mezi bývalou Hradubickou a jižně od Libišanského potoka, který je v III. a IV. třídě ochrany, nebo část pozemku 
p.č. 1548/36 mezi inundačním mostem a Libišanským potokem na půdě III. stupně ochrany. Zalesněním těchto pozemků by se též z části 
eliminoval vliv silniční dopravy na zastavěnou část obce. Dále se nabízí nevyužitý trojúhelníkový pozemek ve vlastnictví státu (RSD) 
východně od K13 hned za čtyřproudou silnicí od paty valu silnice po patu valu přivaděče vody EOP na severu ohraničený hrázkou 
Plačického potoka. Tento pozemek je nyní neudržovaný a celý zarostlý zlatobýlem (invazní rostlina). 
 
Příloha:  
výpis z katastru nemovitostí z internetu 
Podpis:  
Petr Morávek, v.r. 
Zdeněk Morávek, v.r. 

 

Rozhodnutí o námitce: 

O námitce se věcně nerozhoduje. 
Pozemek p.č. 2255 k.ú. Opatovice nad Labem zůstane i nadále dle návrhu územního plánu v ploše změny 
v krajině K13 určené pro plochu NL – plochy lesa.  

Odůvodnění:  
Pozemek parc.č. 2255 k.ú. Opatovice nad Labem vlastní  pan Petr Morávek a pan Zdeněk Morávek. Pořizovatel vyhodnotil námitku pana 
Petra Morávka a pana Zdeňka Morávka jako námitku, která se netýká měněných částí, jež byly předmětem opakovaného veřejného 
projednání.   
Na základě § 53 odst. 2 stavebního zákona třetí věty se upravený návrh územního plánu projednává v rozsahu těchto úprav na 
opakovaném veřejném projednání; přitom se postupuje dle § 52 stavebního zákona.  
Dle rozsudku Krajského soudu v Praze čj. 50A 15/2014-50 ze dne 16. 12. 2014 k námitkám podaných v rámci opakovaného veřejného 
projednání, které se netýkají měněných částí uvádíme:  

(citace)„Návrh územního plánu se neprojednává kompletně znovu, ale pouze v částech, které byly dotčeny podstatnou změnou. Toto 
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omezení se musí nutně projevit v možnosti podávat proti upravenému návrhu územního plánu projednávaného v opakovaném veřejném 
projednání námitky a připomínky. Jak plyne z § 53 stavebního zákona, postupuje se při opakovaném veřejném projednání návrhu a jeho 
přípravě obdobně jako při veřejném projednání návrhu. Byť v daném ustanovení výslovné omezení ve vztahu k možnosti dotčených osob 
podávat námitky proti podstatně upravenému návrhu územního plánu chybí, je třeba toto omezení dovodit právě z toho, že při 
opakovaném veřejném projednání se upravený územní plán projedná pouze v rozsahu provedených úprav, a proto námitky mohou 
dotčené osoby směřovat pouze do provedených úprav návrhu územního plánu.“(konec citace)  
(citace)„Opačný přístup, tedy připuštění námitek všech vlastníků pozemků regulovaných územním plánem i ve fázi opakovaného 
veřejného projednání bez ohledu na to, že jejich pozemky byly dotčeny podstatnou úpravou územního plánu, by podle názoru soudu 
znamenal rezignaci na koncentraci řízení, kterou stavební zákon stanoví v § 52 odst. 3 stavebního zákona. Tato zásada má v řízení o 
územním plánu zcela oprávněné místo, neboť jde o řízení, kterému je z důvodu jeho rozsáhlosti zcela nezbytné stanovit určité časové 
limity, přičemž nutno dodat, že i přes tyto limity jde velmi často o řízení časově velmi náročné.  

Jsou-li i přes shora učiněné závěry námitky v popsané situaci podány, nelze k nim podle názoru soudu přihlížet.“(konec citace)  
 
Vzhledem k výše uvedenému se o námitce věcně nerozhoduje. 
 

Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Územní plán Opatovice nad Labem, upravený návrh územního plánu po veřejném projednání -08/2016 
Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 16.12.2014, č.j. 50A 15/2014-50 
Spis územního plánu č. 9806/2008 – územní plán Opatovice nad Labem 

 

   
 
 

Námitka č. 9 

MUDr. Jaroslava Skalická 
Hradec Králové 
námitka podaná dne 19. 10. 2016 
Znění námitky: 
Dotčená práva:  vlastnické právo 
 
Území dotčené námitkou: změna uvedená v čl. 25. písmene I a K v UPSU 
 
Území dotčené připomínkou: NSpr zóny pozemků ve vlastnictví podatele a to parc. č. 

  369/9 a parc. č. 369/23 v katastrálním území Opatovice nad         Labem. 
 
Věc: k návrhu v opakovaném veřejném řízení Územního plánu obce Opatovice nad Labem  
konaného dne 11.10.2016 v 14.00 hod. v Neplachově ulici č. 206 a k jeho změnám podle ustanovení § 50 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb. 
(stavební zákon), kdy může podatel dle ustanovení § 52 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon) podat námitku k novým změnám 
v ÚP. Z těchto důvodů podávám tuto 

NÁMITKU 
1)  Nesouhlasím se změnou uvedenou v čl. 25 písmene I a K. Jedná se o funkční vymezení NSzp a NSpr 

PŘIPOMÍNKU 
2)  ohledně vymezování NSpr zóny všeobecně v návaznosti na změny ÚPSÚ obce Opatovice nad Labem ve věci zařazení mých 

pozemků parc. č. 369/9 a parc.č. 369/23 v katastru území Opatovice nad Labem z RS zóny do NSpr plochy. 
3)   Námitku podávám v souladu s novými změnami ÚPSÚ ve věcí NSpr ( bod 1) 

a 
4) Připomínku se všeobecným nesouhlasem automatického vymezování soukromých majetků do NSpr zóny a nesouhlasem 

odůvodnění zamítnutí mé námitky podané stavebnímu úřadu v Pardubicích dne 20.01.2015, které není právně podložené a je v 
přímém rozporu s Listinou práv a svobod. 

 
Odůvodnění: 
K námitce č. 1 - k vytváření NSpr zón ze soukromých pozemků bez svolení majitelů uvádím: 
Možnost omezení vlastnického práva je upravena v odstavci 4 článku 11 Listiny základních práv a svobod, který uvádí, že vyvlastnění 
nebo nucené omezení vlastnického práva je možné jen ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. Úpravu obsaženou v 
Listině se dále rozvádí občanský zákoník v § 128. Jednak stanoví povinnost vlastníka strpět, aby ve stavu nouze nebo naléhavém 
veřejném zájmu byla použita v nezbytném rozsahu za náhradu jeho věc (pozemek), a dále blíže upravuje zákonné požadavky na 
provedení vyvlastnění nebo omezení vlastnického práva. Vyvlastnění nebo omezení vlastnického práva lze dle občanského zákoníku 
provést pouze tehdy, nelze-li účelu dosáhnout jinak, jen na základě zákona, jen pro tento účel a za náhradu. 
To je možné pouze za podmínek uvedených v níže jmenovaných zákonech: 
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Horní zákon  
Lázeňský zákon 
Zákon o státní památkové péči 
Vodní zákon 
Zákon o pozemních komunikacích  
Zákon o ochraně přírody a krajiny  
Síťové zákony 
Jako odůvodnění mé námitky tedy uvádím, že ÚPSÚ nepostupoval k určení NSpr zóny kolem písníku Opaťák II. a v oblasti řeky Labe viz 
čl.25 písmeno I a K, dle zákona a oprávněně. Určení NSpr zóny soukromého vlastníka je svým způsobem skryté vyvlastnění a 
znehodnocení pozemku obdobně, jako určení veřejného prostranství a ještě k tomu bez smlouvy a náhrady. Nikdo se neptal majitelů, 
zda chtějí na svých pozemcích u vody mít chatky či sakrální kříže. Tím obec znehodnotila příbřežní pozemky. 
Jako další odůvodnění námitky uvádím rozhodnutí nejvyššího správního soudu o veřejném zájmu: 
Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu totiž musí být veřejný zájem výslovně formulován ve vztahu ke konkrétní posuzované 
záležitosti a musí být přesvědčivě odlišen od zájmu soukromého. 
Takže zůstává stále stejná otázka - v čím veřejném zájmu se vše děje? Na to bych ráda dostala fundovanou odpověď a nikoliv pouze 
výčet mých neaktivit, jak se již stalo v odůvodnění mé námitky. 
Důvod připomínky je zrcadlem námitky a žádám o odůvodnění a o právní rozbor ÚPSÚ, dle kterého zamítl moji námitku z 23. 1. 2015. 
Odůvodnění, že v rámci veřejného zájmu, neobstojí. Viz moje citace níže o počtu návštěvníků ve zmíněné lokalitě a faktu, že v 
demokratickém právním státě je nepřípustné hovořit o veřejném zájmu, jemuž se občané musí podřídit: taková představa je vlastní 
totalitním dikaturám. A to se kolem písníku za pomocí ÚPSÚ bohužel děje. 
Jako další odůvodnění mé námitky a připomínky je omezení vlastnického práva zřízením NSpr zón, především na mých pozemcích p.č. 
369/9 a 369/23, které musí mít oporu v zákoně a zároveň být ve veřejném zájmu. Nestačí tudíž, aby bylo konáno ve veřejném zájmu bez 
zákonné opory, nebo aby to bylo omezení dané zákonem, které však není ve veřejném zájmu. 
Navrhované záměry vymezit soukromé pozemky do NSpr zón je v rozporu se soukromým vlastnickým právem a Územní plán obce 
Opatovice nad Labem tento fakt svým počínáním popírá. Konkrétně u pozemku parc. č. 369/9 nebylo o tomto zařazení do NSpr jednáno 
a bylo pouze prostřednictvím ÚSPÚ oznámeno, byť se jedná o omezení vlastnického práva. 
V odůvodnění zamítnutí mé námitky se ÚPSÚ především zabýval tím, že mi byla třikrát vydána územně plánovací informace na můj 
pozemek, které jsem nevyužila k podání stavebního povolení či k jinému stavebnímu řízení. ÚPSÚ se již ale nezabývá faktem, proč tomu 
tak bylo. Bylo mně opakovaně vzkázáno prostřednictvím mého manžela, že podání je zbytečné, protože obec nikdy neschválí cokoliv na 
tomto pozemku vybudovat. Což je absolutně v rozporu s posláním obce a zavání to i zneužitím pravomocí veřejného činitele (důkazů za 4 
roky mám dost a dost - nechci zatím dělat problém). Dále se v odůvodnění obsáhle píše, co to je NSpr zóna a co mohu na ní dělat a co 
nesmím. Spíše nesmím (pouze stavět drobné sakrální stavby). Potom ÚPSÚ se zabývá vysvětlováním, že za dobu existence ÚP tj. za 20 
let, vzniklo pouze několik soukromých rekreačních chatek. Že nevzniklo více, za to já nemohu. Do této chvíle ve vysvětlení ÚPSÚ není ani 
jediná zmínka, proč nelze změnit můj pozemek parc. č. 369/9 a část pozemku parc. č. 3639/23 na Rl zónu, o kterou jsem v podané 
námitce z 23. 1. 2015 žádala. Teprve na konci odůvodnění zamítnutí námitky je opravdu skvělý argument, který musím citovat: 
„Vybudování staveb pro individuální rodinnou rekreaci v plochách, které jsou v těsné blízkosti u vodní plochy (některé pozemky 
přesahují až do vodní plochy) bv znamenalo umožnění přístupu k vodní ploše jenom pro určitý okruh vlastníků: cílem územního 
plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Územní plán musí řešit území komplexně tak, 
aby výsledné řešení území bylo optimální, aby i v oblasti rekreace byly vyřešeny všechny celospolečenské a veřejné zájmy". 
Že v této citaci tvrdě zaznívají prvky komunistické manýry „ vše patří všem", opomíjím. Že se ÚPSÚ vůbec nezmiňuje o soukromém 
vlastnictví, ale pouze o celospolečenských a veřejných zájmech, je již alarmující. Faktem ale je, že vzhledem k tomu, že obec neprodyšně 
uzavřela přístup na písník, se lidé/rekreanti převážně zdržují u vchodu/parkoviště aut na rozloze cca 1,5ha. (Vedle nuda pláže). Těch se 
na toto místo schází 99% všech návštěvníků písníku, pokud nejdou na oficiální nudapláž. K pozemkům, které byly předmětem námitky ( 
parc. č. 369/9 a 369/23) dorazí denně cca 15 až 20 rekreantů, kteří si zde pomalu a jistě dělají „utajenou nudapláž" a souloží. Tak tyto 
občany obec a ÚPSÚ chrání v rámci veřejného zájmu. Ptám se - je to opravdu ještě v rámci veřejného zájmu? 
Jen poznámka - kdyby se umožnil přístup v některých soukromých místech „jen určitému okruhu vlastníků", nezarostl by písník rákosím, 
které za krátký čas uzavře veškerý přístup k vodě, krom nudapláže a krom určitého okruhu vlastníků, kteří nedopustí, aby rákosí písník 
udusilo! Viz rákosí u trubek rychlostní silnice, které se již rozrůstá i dále. A další přístupové cesty k písníku z břehů začínají být zarostlé. A 
rákosí se musí korigovat každý měsíc! Kde bude potom veřejný zájem? 
Obec a ÚP se stále opírá o zřízení rekreačních míst na břehu písníku. Je však zřizovateli jasné a ví o tom, že pokud povolí na své 
nebezpečí volný pohyb rekreantů v písníku, je i odpovědný za jejich zdraví a za hygienu v okolí ( WC). Jsou kolem písníku odpadkové 
koše, první pomoc? atd. - není. Není ani prostupnost integrálního systému na písník. A to obec neplaší. 
Omezování využití mých pozemků a snižování jejich hodnoty ÚPSÚ řeší lakonickým sdělením: 
„Stabilizované plochy v územním plánování jsou plochy, u kterých se typ jejich využití v návrhu nemění. Právo vyvlastnění, ani žádné 
jiné omezení vlastnického práva pro pozemky p.č. 369/9, 369/23 v k.ú. Opatovice nad Labem nový územní plán nevymezuje; vlastník 
pozemků má právo pozemky i nadále vlastnit užívat je a nakládat s nimi". 
K této citaci odkazuji na definici v Územním plánu Opatovic nad Labem na NSpr zónu, kde se nesmí téměř nic. Pouze drobné stavby a 
tím dokazují protiřečení obce i ÚPSÚ: 
„stavby, zařízení a způsob využití slučitelné s hlavním využitím resp. přípustným využitím hlavním např.: o drobná architektura, sakrální 
stavby (kaplička, křížek, boží muka) o stavby a zařízení technické infrastruktury o účelové komunikace o pěší, cyklistické a jezdecké 
stezky o stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrofa ohrožení a pro odstraňování jejich důsledků o stavby a zařízení technické infrastruktury o vodní toky 
včetně revitalizačních opatření" a dále se uvádí: 
Nepřípustné využití: veškeré stavby a využití ploch nesouvisící s přípustným využitím hlavním, stavby a zařízení pro reklamu, stavby a 
činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území a krajinný ráz, stavby, zařízení a jiná opatření uvedené v §18 
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ods.t 5 SZ, které snižují nebo ohrožují přírodní hodnoty území-především pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů apod. Z důvodu 
zachování prostupnosti krajiny je nepřípustné oplocování pozemků (s výjimkou ploch vymezených pro chov a pastvu hospodářských zvířat 
a zvěře). 
Proč mi tedy obec nedovolí postavit na mém pozemku altánek proti slunci, proč nemůžu postavit kůlnu na nářadí, proč nemůžu postavit 
biologickou čističku, když mě obec svým rozhodnutím zakotveným v ÚPSÚ přesvědčuje o opaku, že nejsem omezena ničím! 
Výše mnou zmíněných citací ÚPSÚ odůvodnil zamítnutí mé námitky, což pokládám za nedostačující a bez uvedení, podle kterého práva či 
zákona ÚPSÚ postupoval, za bezpředmětné. 
Proto žádám ÚPSÚ o vysvětlení postupu a citací zákonů, dle kterých postupoval ve vymezování NSpr zón a přesnou formulaci 
veřejného zájmu v tomto případě. Také žádám v mém případě o změnu NSpr zóny v UP Opatovice nad Labem, na parc. č. 369/9 a 
částečně i p.č.369/23 na Rl zónu. 
Závěrem si myslím, že ÚPSÚ by mohl znovu zvážit své rozhodnutí o plošném zřizování NSpr zón, dle mého,_nezákonným způsobem. Také 
si myslím, že je zcela zbytečné se domáhat svých práv soudní cestou, když je možná shoda. Také i vím, že k schválení územního plánu 
musí být splněno 5 zjišťovacích kroků, který tento územní plán bohužel nesplňuje a soud rozhodne o jeho zrušení. 
 
Děkuji vám za odpověď. 
Podpis:  
MUDr. Jaroslava Skalická, v.r. 
Rozhodnutí o námitce: 

O námitce se v bodě 1) a 3) věcně nerozhoduje. 

V Čl. 25 návrhu Územního plánu Opatovice nad Labem (dále jen „návrh územního plánu“) text uvedený pod 
písmeny k) a l) zůstane beze změny. 
Odůvodnění: 
Namítající v bodě 1) uvádí, že nesouhlasí se změnou uvedenou v čl. 25 písmene I a K. Jedná se o funkční vymezení NSzp a NSpr a v bodě 
3) uvádí, že námitku podává v souladu s novými změnami ÚPSÚ ve věci NSpr (bod 1). Zkratkou ÚPSÚ se pořizovatel domnívá, je myšlen 
návrh územního plánu.  

Paní MUDr. Jaroslava Skalická je vlastníkem pozemků  p.č. 369/9 a p. č. 369/23 v katastrálním území Opatovice nad Labem, které jsou 
dotčeny návrhem řešení Územního plánu Opatovice nad Labem (dále jen „územní plán“). Dle návrhu územního plánu leží pozemek parc. 
č. 369/9 a část pozemku p.č. 369/23 (cca 10 m široký pruh navazující na pozemek p.č. 369/9) v k. ú. Opatovice nad Labem, ve 
stabilizované ploše NSpr – plochy smíšené krajinné, přírodní a rekreační; zbylá část pozemku p.č. 369/23 leží ve stabilizované ploše W – 
vodní plochy a toky. K řešení návrhu územního plánu na výše uvedených pozemcích podala paní MUDr. Jaroslava Skalická (dále jen 
„vlastník“) v rámci veřejného projednání námitku pod č. 18. V podané námitce vlastník pozemků nesouhlasil se zařazením pozemků do 
plochy NSpr - plocha smíšeného nezastavěného území s přírodní a nepobytovou rekreační funkcí. V námitce bylo dále požadováno, aby 
byly pozemky zařazeny do návrhu územního plánu jako plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI. Námitka byla zamítnuta a řádně 
odůvodněna. Pozemky zůstali ve stabilizované ploše NSpr a ploše W. Výše uvedené pozemky nebyly součástí měněných částí, jež byly 
předmětem opakovaného veřejného projednání. Změny ve věci plochy NSpr ve vztahu k vlastnictví paní MUDr. Jaroslavy Skalické 
v návrhu územního plánu nejsou a nebyly předmětem opakovaného veřejného projednání.    
Změna v čl. 25 pod písmeny k) a l) je doplněním kapitoly e) koncepce uspořádání krajiny atd. 
Doplnění kapitoly koncepce provedl projektant na základě vymezení nové plochy změny v krajině K15 a na základě dalších výsledků 
veřejného projednání. Celá kapitola koncepce krajiny vymezuje řadu podmínek, které by měli být v zájmu ochrany krajiny v celém území 
respektovány. Čl. 25 a písm. k) a l) řeší plochy změny v krajině K11, K12, K13, K14 a K15, které mají funkční vymezení NL, NSzp, NSpr. 
Námitka se tedy žádným způsobem netýká pozemků  p.č. 369/9 a p. č. 369/23 v k. ú. Opatovice nad Labem, ani samotné již vymezené 
plochy NSpr. 
Na základě výše uvedeného pořizovatel konstatuje, že námitka paní MUDr. Jaroslavy Skalické není podaná v souladu s § 53 odst. 2 
stavebního zákona. Na základě § 53 odst. 2 stavebního zákona třetí věty se upravený návrh územního plánu projednává v rozsahu těchto 
úprav na opakovaném veřejném projednání; přitom se postupuje dle § 52 stavebního zákona.  
Dle rozsudku Krajského soudu v Praze čj. 50A 15/2014-50 ze dne 16. 12. 2014 k námitkám podaných v rámci opakovaného veřejného 
projednání, které se netýkají měněných částí, uvádíme:  
(citace)„Návrh územního plánu se neprojednává kompletně znovu, ale pouze v částech, které byly dotčeny podstatnou změnou. Toto 
omezení se musí nutně projevit v možnosti podávat proti upravenému návrhu územního plánu projednávaného v opakovaném veřejném 
projednání námitky a připomínky. Jak plyne z § 53 stavebního zákona, postupuje se při opakovaném veřejném projednání návrhu a jeho 
přípravě obdobně jako při veřejném projednání návrhu. Byť v daném ustanovení výslovné omezení ve vztahu k možnosti dotčených osob 
podávat námitky proti podstatně upravenému návrhu územního plánu chybí, je třeba toto omezení dovodit právě z toho, že při 
opakovaném veřejném projednání se upravený územní plán projedná pouze v rozsahu provedených úprav, a proto námitky mohou 
dotčené osoby směřovat pouze do provedených úprav návrhu územního plánu.“(konec citace)  
(citace)„Opačný přístup, tedy připuštění námitek všech vlastníků pozemků regulovaných územním plánem i ve fázi opakovaného 
veřejného projednání bez ohledu na to, že jejich pozemky byly dotčeny podstatnou úpravou územního plánu, by podle názoru soudu 
znamenal rezignaci na koncentraci řízení, kterou stavební zákon stanoví v § 52 odst. 3 stavebního zákona. Tato zásada má v řízení o 
územním plánu zcela oprávněné místo, neboť jde o řízení, kterému je z důvodu jeho rozsáhlosti zcela nezbytné stanovit určité časové 
limity, přičemž nutno dodat, že i přes tyto limity jde velmi často o řízení časově velmi náročné.  
Jsou-li i přes shora učiněné závěry námitky v popsané situaci podány, nelze k nim podle názoru soudu přihlížet.“(konec citace)  
 
Vzhledem k výše uvedenému se o námitce věcně nerozhoduje. 
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Dle odůvodnění námitky se pořizovatel domnívá, že namítající nesouhlasí s vymezováním ploch NSpr, konkrétně na soukromých 
pozemcích bez svolení majitelů.  
Dle § 43 stavebního zákona územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a 
prostorového uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné 
území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití 
znehodnoceného území (dále jen "plocha přestavby"), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy 
a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.  
Dle § 18 stavebního zákona územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v 
souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje.  
Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek 
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné 
generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.  
 Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového 
uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje 
společenský a hospodářský potenciál rozvoje.  
Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti 
ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.  
 
Na základě výše uvedeného základního popisu obsahu a účelu územního plánu dle stavebního zákona je vhodné zdůraznit, že pořizování 
územně plánovací dokumentace je komplexním úkolem, a to nejen na technickou náročnost, ale též na nutnost provedení volby mezi 
určitými typy funkčního využití území. K provedení této volby a stanovení jejich limitů jsou proto povolány orgány územního plánování a 
autorizované osoby v oblasti územního plánování (projektant), které mají potřebné vzdělání, příslušnou autorizaci, schopnosti, ale též 
detailní znalost lokálních poměrů, území a jeho potřeb. Projektantům je tedy při návrhu územního plánu ponechána maximální míra 
úvahy a tvorby. 
Dle § 3 vyhl. č. 501/2006 Sb., k naplňování cílů a úkolů územního plánování (§ 18 a 19 stavebního zákona) a s ohledem na rozdílné nároky 
na prostředí se území člení územním plánem na plochy, které se s přihlédnutím k účelu a podrobnosti popisu a zobrazování v územním 
plánu vymezují zpravidla o rozloze větší než 2 000 m2. Vyhláška uvádí, že tyto plochy se vymezují podle stávajícího nebo požadovaného 
způsobu využití; tyto plochy se vymezují ke stanovení územních podmínek, zejména pro vzájemně se doplňující, podmiňující nebo 
nekolidující činnosti, pro další členění ploch na pozemky a pro stanovení ochrany veřejných zájmů v těchto plochách, jakými jsou ochrana 
přírodního a kulturního dědictví, civilizačních, architektonických a urbanistických hodnot. Obecným požadavkem na vymezování ploch je 
vytvářet a chránit bezpečně přístupná veřejná prostranství v zastavěném území a v zastavitelných plochách, chránit stávající cesty 
umožňující bezpečný průchod krajinou a vytvářet nové cesty, je-li to nezbytné.  
Ve stavebním zákoně a v příslušné vyhlášce není ve vztahu k vymezování ploch řešeno vlastnictví.   
K odstavci 4 článku 11 Listiny základních práv a svobod, který uvádí, že vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve 
veřejném zájmu a to na základě zákona a za náhradu uvádíme, že u všech vymezených ploch NSpr není návrhem územního plánu 
vymezeno právo vyvlastnění, předkupní právo, nebo stanovena podmínka dohody o parcelaci. Plochy NSpr jsou vymezeny v souladu s 
požadavky stavebního zákona; textová část odůvodnění vysvětluje základní koncepci nového územního plánu – zohledňuje řešení 
platného ÚPSÚ, dlouhodobě sledované záměry, rozsah limitů využití území, civilizační, kulturní a přírodní hodnoty území a další.  
   
Ústavní soud ČR uvedl „Listina základních práv a svobod však nestanoví, že by vlastnické právo bylo absolutně neomezené. Přestože 
nevymezuje prostor pro omezení vlastnického práva obdobným způsobem, jako je tomu u jiných základních práv a svobod, ustanovení čl. 
11 odst. 3 omezení vlastnického práva zjevně připouští. Podle čl. 11 odst. 3 Listiny vlastnictví zavazuje a nesmí být zneužito na újmu práv 
druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní 
prostřední nad míru stanovenou zákonem. Z tohoto ustanovení tedy vyplývá, že zákonodárce může vlastnické právo zákonem omezit z 
důvodu ochrany práv druhých a ochrany obecných zájmů, zejména lidského zdraví, přírody a životního prostředí. S ohledem na povinnost 
šetřit podstatu a smysl vlastnického práva přitom nesmí být vlastnické právo takto omezeno ve větší než přiměřené míře.“ 
Přestože uvedený nález ústavního soudu hovoří pouze o omezení vlastnického práva zákonodárcem, dovodila judikatura Nejvyššího 
správního soudu, že omezení vlastnického práva je možné také územním plánem, a to dokonce způsobem přesahujícím „spravedlivou 
míru“, a bez souhlasu vlastníka. Nutno však dodat, že takový zásah musí být veden za účelem dosažení ústavně legitimních cílů za 
současného dodržení principu subsidiarity  a minimalizace zásahů do vlastnických a jiných věcných práv.  
Vymezením ploch NSpr - plochy smíšené krajinné přírodní a rekreační kolem Opatovického písníků vytváří návrh územního plánu 
podmínky pro využití obrovského přírodního potenciálu tohoto území pro rekreaci obyvatel nejenom samotné obce ale i obcí okolních. 
Vlastnictví pozemků je omezeno pouze stanovením podmínek využití ploch NSpr, které musí být při realizování záměrů v území 
respektovány. V odůvodnění námitky č. 18 ohledně pozemků parc. č. 369/9 a parc. č. 369/23 v k. ú. Opatovice nad Labem  je uvedeno, 
že návrh územního plánu v plochách kolem severní, jižní a východní strany Opatovického písníku mapuje stávající stav v území, tj. 
v území nejsou realizovány žádné trvalé stavby, území je využíváno především pro sezónní rekreaci s vazbou na vodní plochu - jedná se o 
spravedlivou míru zásahu do vlastnických práv. 
V územním plánování tedy jde o vyvážení zájmů vlastníků dotčených pozemků s ohledem na veřejný zájem, kterým je v nejširším slova 
smyslu zájem na harmonickém využití území. 
 
Použité podklady:  
Rozsudek NSS ze dne 18.7.2006, č.j. 1Ao 1/2006-74 
Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 16.12.2014, č.j. 50A 15/2014-50 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území  
Územní plán Opatovice nad Labem, upravený návrh územního plánu po veřejném projednání -08/2016 
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Spis územního plánu č. 9806/2008 – územní plán Opatovice nad Labem 
www.epravo.cz 
Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se v první části bodu 2) nevyhovuje. 

Plocha K15, která je určena pro plochu NSpr – plochy smíšené krajinné, přírodní a rekreační, zůstane v grafické 
a textové části návrhu územního plánu beze změny. 

O připomínce se v druhé části bodu 2) a v bodě 4) věcně nerozhoduje. 
Pozemky p.č. 369/9 a 369/23 v k. ú. Opatovice nad Labem zůstanou dle nového územního plánu i nadále ve 
stabilizované ploše NSpr – plochy smíšené krajinné, přírodní a rekreační a ve stabilizované ploše W – vodní 
plochy a toky.  

Odůvodnění: 

V celém textu připomínky a také její odůvodnění je uvedená zkratka ÚPSÚ; pořizovatel se domnívá, že vlastník pozemků  p.č. 369/9 a 
369/23 v k. ú. Opatovice nad Labem má na mysli toho času pořizovaný Územní plán Opatovice nad Labem (v textu odůvodnění „územní 
plán“). V bodě 2) textu je uvedeno, že se připomínka týká vymezování NSpr zóny všeobecně v návaznosti na změny ÚPSÚ obce 
Opatovice nad Labem a zařazení pozemků parc. č. 369/9 a parc.č. 369/23 v k. ú. Opatovice nad Labem z RS zóny do NSpr plochy. 
Ohledně pozemků parc. č. 369/9 a parc.č. 369/23 v k. ú. Opatovice nad Labem se v návrhu územního plánu v rámci opakovaného 
veřejného projednání nic v grafické ani v textové části neměnilo.  

V souvislosti s vymezováním ploch NSpr byla v rámci opakovaného veřejného projednání v grafické části vymezena plocha K15, která je 
pak doplněna v textové části v čl. 25 písm. k), m). Pořizovatel se domnívá, že připomínka směřuje proti vymezení této plochy. Plocha K15 
byla vymezena na základě uplatněné připomínky č. 5 v rámci veřejného projednání návrhu územního plánu. Připomínku uplatnila obec 
Opatovice nad Labem, ve které na základě usnesení Zastupitelstva obce U 9.01 / 04 / 2015 žádala mimo jiné v jihovýchodní části obce 
plochu těžby NT – plochy těžby nerostů - nezastavitelné změnit na plochu vodní a přírodní. V odůvodnění této připomínky se obec 
odvolala na pravomocné rozhodnutí báňského úřadu o ukončení těžby v souvislosti, s kterým požádalo Agrodružstvo Křičen klas, které je 
vlastníkem všech předmětných pozemků, o úpravu návrhu územního plánu tak, aby vytěžená plocha byla podbarvena jako vodní plocha 
s okolním pozemkem, který bude využíván dle rozhodnutí o biologické úpravě - zeleň. Připomínce bylo vyhověno a plocha těžby NT byla 
změněna na plochu W – vodní plochy a toky a zbytek ploch byl zařazen do ploch změn v krajině K15 určené pro plochu NSpr – plochy 
smíšené krajinné, přírodní a rekreační.   

Typ plochy NSpr byl vybrán a určen projektantem v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb. Plocha NSpr je plochou NS; dle vyhlášky 501 se jedná 
o plochy, které leží mimo zastavěné území; jedná se o plochy smíšené nezastavěného území a mají přiřazovány jednotlivé indexy 
s ohledem na charakter nezastavěného území; index p znamená přírodní a index r znamená rekreační nepobytová. Typy ploch (s 
rozdílným způsobem využití) jsou specifikovány kromě vyhlášky také v metodice MINIS – Minimální standard pro digitální zpracování 
územních plánů v GIS v prostředí zákona č. 183/2006 sb., která byla vydána pro zpracování územních plánů Pardubického kraje. 
Respektování metodiky MINIS je požadováno schváleným zadáním návrhu ÚP.       

Plochy NSpr – plochy smíšené krajinné, přírodní a rekreační byly projektantem v návrhu územního plánu vymezeny v souladu se 
stavebním zákonem, vyhl. č. 501/2006 Sb., a také metodikou MINIS. Plochy byly vymezeny v souladu s požadavky schváleného zadání již 
ve společném jednání. Od společného jednání se u způsobu vymezení ploch NSpr a také v podmínkách využití ploch NSpr nic nezměnilo; 
to, co se změnilo -viz. uvedeno výše. 

Pořizovatel konstatuje, že připomínka paní MUDr. Jaroslavy Skalické, v části, která směruje proti vymezení plochy K15 jako plochy NSpr 
je podaná v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona. Připomínce se na základě výše uvedeného nevyhovuje. 
Část připomínky paní MUDr. Jaroslavy Skalické, která se týká zařazení pozemků parc. č. 369/9 a parc.č. 369/23 v k. ú. Opatovice nad 
Labem z RS zóny do NSpr plochy a všeobecného nesouhlasu automatického vymezování soukromých majetků do NSpr zóny a 
nesouhlasu s odůvodněním zamítnutí námitky podané paní MUDr. Jaroslavou Skalickou v rámci procesu veřejného projednání není 
podaná v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona. Na základě § 53 odst. 2 stavebního zákona třetí věty se upravený návrh územního 
plánu projednává v rozsahu těchto úprav na opakovaném veřejném projednání; přitom se postupuje dle § 52 stavebního zákona.  
Pro odůvodnění výše uvedeného je v odůvodnění návrhu rozhodní části podání v bodě 1) a 3) uveden rozsudek Krajského soudu v Praze 
čj. 50A 15/2014-50 ze dne 16.12.2014, který platí i pro odůvodnění  druhé části bodu 2 ) a bodu 4). 
Z důvodů, že uvedený předmět uplatněné připomínky v druhé části bodu 2) a v bodě 4) není měněnou částí, která se projednávala 
v rámci opakovaného veřejného projednání, o připomínce se v těchto částech věcně nerozhoduje. 
 
Použité podklady: 
Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 16.12.2014, č.j. 50A 15/2014-50 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území  
Územní plán Opatovice nad Labem, upravený návrh územního plánu po veřejném projednání -08/2016 
Spis územního plánu č. 9806/2008 – územní plán Opatovice nad Labem 
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VYHODNOCENÍ DRUHÉHO OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO  PROJEDNÁNÍ  ÚP  

OPATOVICE  NAD LABEM - NÁMITKY 
 

Námitka č. 1 

Vodovody a kanalizace, a.s. 
námitka podaná dne 24.08.2017 

Znění námitky: 
Předkládaný dokument, označený „Upravený návrh územního plánu pro opakované veřejné projednání" řeší podmínky pro další rozvoj 
obce v oblasti bydlení, výroby, zeleně a veřejné infrastruktury. 

Zásobování vodou je zajištěno stávající vodovodní sítí Skupinového vodovodu Pardubice. Rozvojové plochy bude možné na tento 
stávající veřejný vodovod v obci napojit. 

Zásobování požární vodou 
Nesouhlasíme s využíváním vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Opatovice n.L. jako primárního zdroje pro zajištění požární vody. Je 
nutné budovat, udržovat a využívat požární nádrže či vyhledávat a uzpůsobovat jiné primární zdroje pro požární účely obce (např. vodní 
plochy, vodoteče apod) 

V textové části, odd.d.2.1 Vodní hospodářství, čl.18, bod l) požadujeme doplnit stávající text: „v rozvojových plochách ......zdroje pro 
hašení požáru, vodovod pro veřejnou potřebu nebude primárním zdrojem požární vody" 

V textové části, odd. d.5.Požadavky CO, čl.24 bod j) nesouhlasíme s uvedeným textem a požadujeme jeho odstranění v celém rozsahu 
a nahrazení textem novým včetně konkrétního doplnění: 
Vodovod pro veřejnou potřebu v obci Opatovice n. L. a rozvojových lokalitách nebude nadále využíván jako primární zdroj požární vody. 
Disponibilní množství vody z veřejného vodovodu v momentě požáru je limitováno momentálním tlakem a kapacitou potrubí. 
Primárním zdrojem požární vody je  stávající vodní plocha /toku, kde je zřízeno odběrné místo (pokrytí území 600m od odběrného místa), 
Pro zbývající území obce včetně místních částí jsou stanovena odběrná místa požární vody…….. -doplnit popis míst-………. Primární 
odběrná místa požární vody (mimo vodovodu pro veřejnou potřebu)   jsou vyznačena v grafické příloze  ozn.   I.B3b   Veřejná  
infrastruktura-Technická  infrastruktura-Vodní hospodářství. 

 
V Odůvodnění, čl. Požární ochrana, str. 247 požadujeme doplnit text o větu:        

Vodovod pro veřejnou potřebu nebude primárním zdrojem požární vody.  

Odkanalizování obce Opatovice je zajištěno systémem kombinované kanalizační sítě a čerpacích stanic, která svádí vyprodukované 
odpadní vody na stávající ČOV Pohřebačka k likvidaci. Nově zřizované stoky budou navrhovány a budovány jako důsledně splaškové 
(oddílná kanalizace) s možností napojení na stávající kanalizační systém. Nelze vyloučit nutnost posouzení a příp. zkapacitnění některých 
stávajících úseků kanalizace. 

 

V textové části, odd.d.2.1 Vodní hospodářství, čl, 18, bod n) nesouhlasíme s částí článku: „pokud to  podmínky v  území dovolí". 
Uvedený rozsah požadujeme odstranit – nebylo součástí námitky VAK u z  14.10.2016.  

Další připomínky nemáme. 

Podpis :  
Ing. Pavel Janoušek, v.r. 
Vedoucí TPO 
Rozhodnutí o námitce: 

Zásobování požární vodou  
O námitce se věcně nerozhoduje. 
Stávající texty v částech, odd.d.2.1 Vodní hospodářství, čl.18, bod l), odd. d.5.Požadavky CO, čl.24 bod j) a  čl. 
Požární ochrana, str.247 textu odůvodnění nejsou doplněny.  
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Odůvodnění: 

Uplatněné stanovisko společnosti Vodovody a kanalizace, a.s. pořizovatel vyhodnotil jako námitku oprávněného investora podanou 
v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona.  
Předmětem podané námitky jsou požadavky na úpravu textů řešení koncepce vodního hospodářství a požární ochrany, které nebyly 
předmětem úpravy návrhu územního plánu po opakovaném veřejném projednání; tj. nebyly předmětem druhého opakovaného 
veřejného projednání. Námitka není podaná v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona. 
Při vyhodnocení námitky oprávněného investora, která se netýká měněných částí se odkazujeme na rozsudek Krajského soudu v Praze čj. 
50A 15/2014-50 ze dne 16.12.2014. V rozsudku soudu se uvádí, že návrh územního plánu se neprojednává při opakovaném veřejném 
projednání kompletně znovu, ale pouze v částech, které byly dotčeny podstatnou změnou. Toto omezení se musí nutně projevit v 
možnosti podávat proti upravenému návrhu územního plánu projednávaného v opakovaném veřejném projednání námitky a 
připomínky. Tato zásada má v řízení o územním plánu zcela oprávněné místo, neboť jde o řízení, kterému je z důvodu jeho rozsáhlosti 
zcela nezbytné stanovit určité časové limity, přičemž nutno dodat, že i přes tyto limity jde velmi často o řízení časově velmi náročné. 
Rozsudek soudu dále uvádí, že jsou-li i přes shora učiněné závěry námitky v popsané situaci podány, nelze k nim podle jeho názoru 
přihlížet. 
Požadavky společnosti VAK uvedené v námitce jsou požadavky, které vyplývají z platné legislativy – společnost požaduje do textu výroku 
doplnit text, že vodovod pro veřejnou potřebu nebude primárním zdrojem požární vody; přitom tento požadavek je jedním z požadavků 
normy ČSN 75 2411, kde se v kapitole 4, v článku 4.6 uvádí, že požární voda má být zajišťována především ze zdrojů přirozeného původu, 
popř. víceúčelových zdrojů. Vodovod pro veřejnou potřebu patří do kategorie víceúčelových zdrojů požární vody. Odkaz na výše 
uvedenou normu je uveden v textové části odůvodnění stanovené koncepce požární ochrany str. 247 v odstavci Požární ochrana. Každá 
obec v samostatné působnosti má dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně povinnost dle § 29 odst. 1 písm. i), k) a o) zabezpečit 
zdroje vody pro hašení požáru a zpracovat a vydat pro své správní území požární řád obce. Způsob řešení koncepce požární ochrany 
v územním plánu je řešena koncepčně tak, aby byla respektována platná legislativa a stanovené zdroje požární vody v obci. 
Rozhodnutí o námitce: 

Odkanalizování  
Námitka se přijímá. 
V textové části, odd.d.2.1 Vodní hospodářství, čl, 18, bod n) byl odstraněn text: „pokud to podmínky v  území 
dovolí".  

Odůvodnění: 

Uplatněné stanovisko společnosti Vodovody a kanalizace, a.s. pořizovatel vyhodnotil jako námitku oprávněného investora podanou 
v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona.  
Předmětem podané námitky jsou požadavky na úpravu textu řešení koncepce vodního hospodářství čl, 18, bod n), který byl předmětem 
úpravy návrhu územního plánu po opakovaném veřejném projednání; námitka je podaná v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona. 
Vypuštění požadovaného textu není podstatnou úpravou návrhu územního plánu a není měněna základní koncepce řešení kanalizace. 
Při řešení výstavby v ploše změny bude vždy nutno respektovat vybudování důsledně oddílné kanalizace; problematika kapacity 
některých úseků stávající kanalizace bude řešena dle konkrétních situací v území v následných projektových dokumentacích.    
 
Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Územní plán Opatovice nad Labem, upravený návrh územního plánu po opakovaném veřejném projednání -08/2017 
Spis územního plánu č. 9806/2008 – územní plán Opatovice nad Labem 
 
 

Námitka č. 2 

Milan Ryšán, 
Pardubice 
námitka podaná v zastoupení advokátní kanceláře  
Šmoková & Vinopal, Pardubice dne 21.09.2017 
Znění námitky: 
Vlastník dot. pozemků: Milan Ryšán, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 

Pardubice 

Práv. zastoupen: Mgr.   Tereza   Šmoková,   advokátka  Advokátní  kanceláře 
Šmoková & Vinopal s. r. o., se sídlem Bratranců Veverkových 396, 530 02 Pardubice 

Vážení, 

tímto v zastoupení mého klienta, Milana Ryšána, nar. xxxxx, bytem xxxxxxxxx, Pardubice (dále jen „vlastník"), v souladu s Veřejnou 
vyhláškou Magistrátu města Pardubic ze dne 3. 8. 2017 o zahájení druhého opakovaného řízení o Územním plánu Opatovice nad Labem 
dle ustanovení § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, (dále jen „stavební zákon") podávám námitky k návrhu Územního 
plánu Opatovice nad Labem. Dne 14. 9. 2017 proběhlo druhé opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Opatovice nad 
Labem a do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohou vlastníci dotčených pozemků uplatnit své námitky. 
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Vlastníkovi náleží vlastnické právo ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 3/4 k pozemkům p. č. 35/9 a pozemku p. č. 1129 v obci 
Opatovice nad Labem, v k. ú. Pohřebačka, zapsáno na LV č. 26 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště 
Pardubice. Předmětným územním plánem jsou vlastníkovy pozemky bezprostředně dotčeny, proto k němu má následující námitky. 

Důkaz: výpis z katastru nemovitostí 

Aktuálním návrhem územního plánu dochází k významnému zásahu do vlastnického práva vlastníka. Územní plán stanoví, že pozemek p. 
č. 35/9 (959 m 2) - jeho větší část o výměře 659 m2 leží dle návrhu územního plánu ve stabilizované ploše BI - bydlení v rodinných 
domech - příměstské. Menší část citovaného pozemku o velikosti 300 m2 společně s celým pozemkem p. č. 1129 (4536 m2) leží dle 
návrhu územního plánu v zastavitelné ploše Z 4 určené pro plochu DS1 - dopravní infrastruktura silniční -silniční síť (Z4a) a plochu ZO - 
zeleň - ochranná a izolační (Z4b) s možností vyvlastnění. 

Z uvedeného vyplývá, že pozemek p. č. 1129 a část pozemku p. č. 35/9 nebude vlastník moci užívat zcela, proto očekává, že bude v brzké 
době relevantně osloven s možností odkupu těchto pozemků pro účely veřejně prospěšné stavby. 

Stejně tak je vlastníkovi prakticky znemožněno využití zbývající části pozemku p. č. 35/9 o velikosti 659 m2. Jeho zařazení do plochy pro 
bydlení lze označit pouze za formální, neboť pozemek leží v bezprostřední blízkosti veřejně prospěšné stavby a jeho reálné využití k 
bydlení je prakticky nemožné. Pozemek bude zatížen hlukem a dalšími imisemi souvisejícími s veřejně prospěšnou stavbou. 

Již ze samotné textové části odůvodnění územního plánu (příloha č. II.A) str. 162 vyplývá, že dle požadavku Krajské hygienické stanice je 
funkce bydlení na pozemku p. č. 35/9 v k. ú. Pohřebačka vedena jako podmíněně přípustná. Obavy vlastníka o možnost využití jeho 
pozemků jsou zcela oprávněné, hluk z dopravní infrastruktury bude po dokončení stavby neúnosný a pozemek nebude možno pro 
bydlení v rodinných domech využít. Popsaná situace však není nijak řešena. Vlastník opakovaně navrhoval, aby od něho byly pozemky 
obcí vykoupeny, směněny za jiné nebo mu alespoň byla přiznána náhrada dle § 102 stavebního zákona. 

V reakci na jeho nároky mu bylo ze strany správního orgánu vytýkáno, že neuvedl konkrétní záměr, jakou stavbu má v úmyslu na svých 
pozemcích umístit, a také že nedoložil dokumentaci k případné stavbě. Tuto okolnost nelze vlastníkovi přičítat k tíži, protože o záměru 
předmětné stavby se mezi veřejností hovoří již řadu let, proto je vlastník téměř 10 let v právní nejistotě, jakým způsobem budou 
pozemky využity. Z tohoto důvodu by vlastník nechával vypracovat projektovou dokumentaci či žádal příslušná povolení stavební úřad 
zcela zbytečně a předčasně. 

Vlastníkovi je odepírána náhrada dle § 102 stavebního zákona s odůvodněním, že část pozemku p. č. 35/9 v k. ú. Pohřebačka může i 
nadále využít ke stavbě rodinného domu, tedy že nedošlo ke změně v území. Takový výklad je velmi striktní. Vlastníkovi vzniká v 
souvislosti s územním plánem prokazatelná újma, neboť jeho pozemek se stane prakticky nezastavitelným, byť formálně se charakter 
pozemku nemění. Správní orgán také k náhradě mj. uvádí, že dokonce u pozemku p. č. 1129 došlo ke změně z pozemku 
nezastavitelného na pozemek určený k zastavění, avšak je třeba si uvědomit, že tato změna je ve prospěch veřejně prospěšné stavby a 
ne ve prospěch vlastníka, protože pro něho se stává pozemek zcela nevyužitelným. 

Vlastník pozemku nemá ani jistotu, že budou u hranice pozemku p. č. 35/9 v k. ú. Pohřebačka učiněna protihluková opatření, např. ve 
formě protihlukové zdi. Uvedené by měl provést investor stavby na své náklady při realizaci stavby v souladu se shora zmiňovanými 
podmínkami Krajské hygienické stanice. 

Další okolnost, kterou je třeba zvážit ve vztahu k možnosti užívání pozemku p. č. 35/9 v k. ú. Pohřebačka, jsou silniční ochranná pásma ve 
smyslu § 30 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Odůvodnění rozhodnutí o námitkách vlastníka opakovaně uvádí, že 
vlastník bude moci využít část pozemku p. č. 35/9 v k. ú. Pohřebačka o výměře 659 m2, o čemž lze pochybovat. Část označeného 
pozemku bude s ohledem na ochranné pásmo nově vybudované silnice nezastavitelná. Stejně tak je nutno zohlednit nemožnost 
stavební činnosti v blízkosti protihlukové stěny, bude-li vybudována. 

III. 

Na základě výše uvedeného trvá vlastník na tom, že návrhem Územního plánu Opatovice nad Labem je zásadním způsobem omezeno 
jeho vlastnické právo, když pozemky jsou znehodnoceny, přestože zbývající část pozemku p. č. 35/9 zůstává ve stabilizované ploše BI, 
neboť tato je s ohledem na imise pro bydlení nevyužitelná a v podstatě neprodejná. Vlastník se opodstatněně obává, že se nyní dostává 
do situace, kdy nebude po dlouhou dobu osloven ze strany investora stavby s možností odkupu pozemků, nebude moci s pozemky 
nakládat a část pozemku p. č. 35/9 zůstane znehodnocena. Za dané situace se jeví jako nejvhodnější řešení odkup předmětných 
pozemků ze strany obce či směna pozemků, dále také vyplacení shora zmiňované náhrady v souladu se stavebním zákonem. 

S úctou 

Milan Ryšán, 

i. s. Mgr. Tereza Šmoková, advokátka 
Rozhodnutí o námitce: 

O námitce se věcně nerozhoduje. 
Pozemek p.č. 35/9 zůstane dle návrhu ÚP i nadále ve stabilizované ploše BI – bydlení v rodinných domech – 
příměstské a společně s pozemkem p.č. 1129 v zastavitelné ploše Z4 určené pro plochu DS1 – dopravní 
infrastruktura silniční – silniční síť (Z4a) a plochu ZO – zeleň – ochranná a izolační (Z4b). Celá zastavitelná plocha 
Z4 zůstane dle návrhu ÚP vymezena jako veřejně prospěšná stavba (VPS) pod označením VD1, pro kterou lze 
práva k pozemkům vyvlastnit. 
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Odůvodnění: 
Pozemky p.č. 35/9 a 1129 v k. ú. Pohřebačka, jsou ve vlastnictví pana Milana Ryšána (3/4 vlastnický podíl).  Pořizovatel vyhodnotil 
námitku pana Milana Ryšána jako námitku, která není podaná v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona. Dle § 53 odst. 2 stavebního 
zákona se upravený návrh ÚP v rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném veřejném projednání. 
Námitka pana Milana Ryšána uplatněna ve veřejném projednání pod pořadovým číslem 16 byla zamítnuta a zamítnutí bylo řádně 
odůvodněno.     
Grafická část návrhu ÚP v souvislosti s námitkou č. 16 nebyla v rámci opakovaného veřejného projednání měněna. Ve vztahu k námitce 
č. 16 se v opakovaném veřejném projednání měnila pouze textová část návrhu ÚP a to tak, že na str. 10 byl do čl. 3. vložen text pod 
bodem t). Námitka č. 5 podaná v opakovaném veřejném projednání s ohledem na výše uvedenou změnu v textové části návrhu ÚP byla 
zamítnuta a s ohledem na měněnou část návrhu ÚP řádně odůvodněna.     

Grafická a textová část návrhu ÚP v souvislosti s námitkami pana Milana Ryšána nebyla v rámci druhého opakovaného veřejného 
projednání měněna. Námitka podaná v rámci druhého opakovaného veřejného projednání neobsahuje žádné další nové skutečnosti, 
nebo důkazy, které by mohli ovlivnit rozhodnutí o námitkách, pouze opakuje text původně podaných námitek.  

 Dle rozsudku Krajského soudu v Praze čj. 50A 15/2014-50 ze dne 16.12.2014 k námitce pana Milana Ryšána podané v rámci druhého 
opakovaného veřejného projednání, která se netýká měněných částí, uvádíme:   

(citace)„Návrh územního plánu se neprojednává kompletně znovu, ale pouze v částech, které byly dotčeny podstatnou změnou. Toto 
omezení se musí nutně projevit v možnosti podávat proti upravenému návrhu územního plánu projednávaného v opakovaném veřejném 
projednání námitky a připomínky. Jak plyne z § 53 stavebního zákona, postupuje se při opakovaném veřejném projednání návrhu a jeho 
přípravě obdobně jako při veřejném projednání návrhu. Byť v daném ustanovení výslovné omezení ve vztahu k možnosti dotčených osob 
podávat námitky proti podstatně upravenému návrhu územního plánu chybí, je třeba toto omezení dovodit právě z toho, že při 
opakovaném veřejném projednání se upravený územní plán projedná pouze v rozsahu provedených úprav, a proto námitky mohou 
dotčené osoby směřovat pouze do provedených úprav návrhu územního plánu.“(konec citace)  
(citace)„Opačný přístup, tedy připuštění námitek všech vlastníků pozemků regulovaných územním plánem i ve fázi opakovaného 
veřejného projednání bez ohledu na to, že jejich pozemky byly dotčeny podstatnou úpravou územního plánu, by podle názoru soudu 
znamenal rezignaci na koncentraci řízení, kterou stavební zákon stanoví v § 52 odst. 3 stavebního zákona. Tato zásada má v řízení o 
územním plánu zcela oprávněné místo, neboť jde o řízení, kterému je z důvodu jeho rozsáhlosti zcela nezbytné stanovit určité časové 
limity, přičemž nutno dodat, že i přes tyto limity jde velmi často o řízení časově velmi náročné.  

Jsou-li i přes shora učiněné závěry námitky v popsané situaci podány, nelze k nim podle názoru soudu přihlížet.“(konec citace)  

Rozhodnutí a odůvodnění námitek pana Milana Ryšána podaných v rámci veřejného projednání pod č. 16 a v rámci opakovaného 
veřejného projednání pod č. 5 se nijak nemění. 
 
Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Územní plán Opatovice nad Labem, upravený návrh územního plánu po veřejném projednání -08/2016 
Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 16.12.2014, č.j. 50A 15/2014-50 
Spis územního plánu č. 9806/2008 – územní plán Opatovice nad Labem 
 
 
 

Námitka č. 3 

Ing. Václav Zima  
Hradec Králové, 
námitka podaná dne 21. 09. 2017 
Znění námitky: 

Jako vlastník pozemku parc.č. 438/4 druhu zahrada v obci a kat. území Opatovice nad Labem podávám ve 2. opakovaném řízení o 
Územním plánu Opatovice nad Labem námitku a vyjadřuji svůj nesouhlas s navrhovanou změnou budoucího účelového využití 
uvedeného pozemku z následujících důvodů. 

Pozemek parc. č. 438/4 druhu zahrada je v dosud platném Územním plánu obce Opatovice nad Labem veden v plochách 
umožňujících realizaci nízkopodlažní bytové výstavby. Uvedený pozemek tyto parametry splňuje svým půdorysným tvarem, svojí plošnou 
velikostí, zázemím kompletní technické infrastruktury, charakterem zástavby ve svém nejbližším okolí. V současnosti probíhá řízení o 
Územním plánu Opatovice nad Labem, který je s veřejností v úrovni návrhu projednáván ve dvou kolech, kdy 2. kolo proběhlo na 
Obecním úřadě v Opatovicích nad Labem dne 14. 9. 2017. Projednávání tohoto územního plánu v 1. kole dne 11. 10.2016 jsem se 
nezúčastnil z následujících důvodů. V té době projevila Obec Opatovice nad Labem zájem o koupi mého pozemku ke svému vlastnímu 
účelovému využití, tj. o rozšíření zájmového území prostoru Základní školy Opatovice nad Labem, neboť můj pozemek s tímto prostorem 
bezprostředně sousedí. Jelikož se oprávněně domnívám, že navrhovatelem změny účelového budoucího užití mého pozemku je 
navrhovatel územního plánu, tedy Obec Opatovice nad Labem, nepovažoval jsem za seriózní a nutné vyjadřovat se k navržené změně z 
ploch pro nízkopodlažní bytovou výstavbu na plochu občanské vybavenosti. Předpokládal jsem úspěšný dialog o převodu vlastnictví 
pozemku na nového vlastníka, k jeho požadovanému účelovému využití. Požadavek obce jsem považoval za logické dotvoření území 
Základní školy Opatovice nad Labem. 
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Aktivní zájem o koupi pozemku projevila obec dopisem již 8. 11. 2016 (1. opakované řízení o územním plánu obce proběhlo 11. 10. 
2016). Akceptoval jsem poptávku a podle udělených pokynů jsem předložil svoji prodejní nabídku dne 24. 11. 2016. Následně dopisem 
obce ze dne 20. 2. 2017 jsem byl informován, že Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 9. 2. 2017 neodsouhlasilo odkoupení mého 
pozemku, a proto Obec Opatovice nad Labem upouští od odkoupení pozemku. Pouze poznamenávám, že obchodní podmínky transakce 
jsou interní záležitostí obou smluvních stran. 

Za této situace lze důvodně předpokládat, že změna účelu budoucího využití mého pozemku z ploch nízkopodlažní bytové výstavby 
na plochu občanské vybavenosti (nesporně z podnětu zadavatele územního plánu) pozbývá reálného smyslu. Předchozím popsaným 
vzájemným jednáním zájemce a vlastníka pozemku byl prokázán nezájem obce o koupi pozemku, změna účelu plochy tedy pozbývá 
reálného smyslu a v intencích celého původního záměru tedy nemůže nastat. Nemá tedy reálný smysl z hlediska dynamického pohledu 
na věc provádět účelovou změnu využití tohoto pozemku. Požaduji proto ponechání pozemku parc. č. 438/4 beze změny k účelovému 
využití tak jako dosud. 

I když podmínky odprodeje přímo s územním plánováním nesouvisí, v tomto případě však vidím výjimku z pohledu konkrétního 
účelového záměru na tomto pozemku, který však již v prvopočátku projednávání změny možný partner tuto možnost odmítl. 

Dovolím si konstatovat, že i v příštích časových obdobích nelze předpokládat zásadní změnu vyjednávacích obchodních podmínek při 
koupi pozemku. Současný i budoucí trend vyvolaný obecným realitním trhem postupuje směrem zvyšování cen pozemku nejen v našem 
regionu, ale v celé ČR. Tento trend podle odborných prognóz bude i nadále pokračovat, neboť pozemků jako takových, ale hlavně 
pozemků schopných přijmout investiční krok nepřibývá (průmyslově se nevyrábí), ale spíše ubývá, což vyvolává i jejich přiměřené 
ocenění. Moje cenové nabídky jsou i nyní v obecném souladu s obvyklou cenou stavebních pozemků v obci Opatovice nad Labem, 
zvláště potom s přihlédnutím k polohové pozici pozemku v obci, jeho půdorysnému tvaru, plošné velikosti, stavu kompletní technické 
infrastruktury v místě, v neposlední řadě charakteru okolní zástavby. 

Závěr: 

1) Zvýše uvedených důvodů projevuji nesouhlas s tím, aby můj pozemek parc.č. 438/4 druhu zahrada v obci a kat. území Opatovice nad 
Labem, okres Pardubice byl změnou zahrnut do ploch pro občanskou vybavenost a žádám, aby byl ponechán v plochách pro 
nízkopodlažní bytovou výstavbu tak jako dosud, neboť obhajitelné důvody pro jeho účelovou změnu výše uvedeným vysvětlením 
pominuly. 

2) Žádám o projednání mé námitky výše uvedené plnohodnotně ještě v rámci 2. opakovaného řízení o Územním plánu Opatovice nad 
Labem z důvodů, které jsem vysvětlil shora. 

Podpis:  
Ing. Václav Zima, v.r. 
Rozhodnutí o námitce: 

O námitce se věcně nerozhoduje. 
Pozemek p.č. 438/4 k.ú. Opatovice nad Labem zůstane i nadále dle návrhu ÚP v zastavitelné ploše Z16 určené 
pro plochu s rozdílným způsobem využití OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura. 

Odůvodnění: 
Pozemek parc. č. 438/4 k.ú. Opatovice nad Labem je ve vlastnictví pana Ing. Václava Zimy. Pořizovatel vyhodnotil námitku pana Ing. 
Václava Zimy jako námitku, která se netýká měněných částí, jež byly předmětem druhého opakovaného veřejného projednání.   
Na základě § 53 odst. 2 stavebního zákona třetí věty se upravený návrh ÚP projednává v rozsahu těchto úprav na opakovaném veřejném 
projednání; přitom se postupuje dle § 52 stavebního zákona.  
Dle rozsudku Krajského soudu v Praze čj. 50A 15/2014-50 ze dne 16. 12. 2014 k námitkám podaných v rámci opakovaného veřejného 
projednání, které se netýkají měněných částí, uvádíme:  

(citace)„Návrh územního plánu se neprojednává kompletně znovu, ale pouze v částech, které byly dotčeny podstatnou změnou. Toto 
omezení se musí nutně projevit v možnosti podávat proti upravenému návrhu územního plánu projednávaného v opakovaném veřejném 
projednání námitky a připomínky. Jak plyne z § 53 stavebního zákona, postupuje se při opakovaném veřejném projednání návrhu a jeho 
přípravě obdobně jako při veřejném projednání návrhu. Byť v daném ustanovení výslovné omezení ve vztahu k možnosti dotčených osob 
podávat námitky proti podstatně upravenému návrhu územního plánu chybí, je třeba toto omezení dovodit právě z toho, že při 
opakovaném veřejném projednání se upravený územní plán projedná pouze v rozsahu provedených úprav, a proto námitky mohou 
dotčené osoby směřovat pouze do provedených úprav návrhu územního plánu.“(konec citace)  
(citace)„Opačný přístup, tedy připuštění námitek všech vlastníků pozemků regulovaných územním plánem i ve fázi opakovaného 
veřejného projednání bez ohledu na to, že jejich pozemky byly dotčeny podstatnou úpravou územního plánu, by podle názoru soudu 
znamenal rezignaci na koncentraci řízení, kterou stavební zákon stanoví v § 52 odst. 3 stavebního zákona. Tato zásada má v řízení o 
územním plánu zcela oprávněné místo, neboť jde o řízení, kterému je z důvodu jeho rozsáhlosti zcela nezbytné stanovit určité časové 
limity, přičemž nutno dodat, že i přes tyto limity jde velmi často o řízení časově velmi náročné.  

Jsou-li i přes shora učiněné závěry námitky v popsané situaci podány, nelze k nim podle názoru soudu přihlížet.“(konec citace)  

Vzhledem k výše uvedenému se o námitce věcně nerozhoduje. 
 
Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Územní plán Opatovice nad Labem, upravený návrh územního plánu po veřejném projednání -08/2016 
Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 16.12.2014, č.j. 50A 15/2014-50 
Spis územního plánu č. 9806/2008 – územní plán Opatovice nad Labem 
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Námitka č. 4 

MUDr. Jaroslava Skalická 
Hradec Králové 
námitka podaná dne 21. 10. 2016 
Znění námitky: 

Podatel:       MUDr. Jaroslava Skalická, dat. nar. xxxxxxxx, trvale bytem  
                                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové. 
Dotčená práva:               vlastnické právo 
Území dotčené námitkou: pozemky parc. č. 369/9 a parc. č. 369/23 v katastrálním území Opatovice nad Labem 

Vzhledem k velké právně-pozemkové změně ve využití pobřežních pozemků kolem opatovického písníku vyhláškou „ Obecně závazná 
vyhláška obce Opatovice nad Labem č. 3/2017, vydanou dne 1.3.2017, tedy až po prvním veřejném projednání ÚPSÚ, a kterou se mění 
obecně závazná vyhláška č. 6/2011" a z které UP vycházel při návrhu nového Územního plánu obce Opatovice nad Labem, uplatňuji k 
těmto zcela novým okolnostem námitku a návrh na změnu územního plánu, dle poučení v textu pozvánky na druhé opakované řízení 
územního plánu Opatovic nad Labem ze dne 14.9.2017, kde se píše, že připomínky a námitky se uplatňují k částem řešení, které byly od 
opakovaného veřejného projednání změněny. Takovýto případ nastal vydáním důležitého dokumentu dne 1.3.2017 a který změnil 
zásadním způsobem část navrhovaného řešení ÚP a jeho výkladu a proto jako majitelka dotčených pozemků a podle ustanovení § 52 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon") podávám opakovaně proti předmětnému návrhu 

NÁMITKU 

a žádám o zařazení mých pozemků na podkladě nových skutečností do Rl zóny v oblasti Opatovického písníku. 

Odůvodnění: 

Od prvního veřejného projednání ÚP a vydáním obecně závazné vyhlášky obce Opatovice nad Labem č. 3/2017, vydanou dne 1. 3. 2017, 
se změnily právní aspekty v části řešení UPSÚ kolem opatovického písníku. Bylo zrušeno veřejné prostranství kolem písníku. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní změnu projednávané části územního plánu v oblasti Opatovického písníku, uplatňuji námitku, 
dle poučení. Po prvním projednání jsem podala připomínku, na kterou mi nikdo neodpověděl. 
Moje pozemky parc. č. 369/9 a parc. č. 369/23 v katastrálním území Opatovice nad Labem touto vyhláškou byly vyjmuty z veřejného 
prostranství a nabyly charakter soukromého pozemku bez omezujících práv. To je také jeden z důvodů mé námitky. 
Svoji námitku také opírám o opakovaně nezodpovězené otázky, jaký je zvláštní důvod a veřejný zájem na nezastavitelnosti mého 
pozemku a oplocení. Myslím si, že i ostatní majitelé pobřežních pozemků Opatovického písníku neumožní koupání všem bez omezení. 
Na to slouží obecní pozemky kolem písníku. 
V neposlední řadě podávám námitku z důvodu, aby se touto námitkou zabývalo zastupitelstvo obce Opatovic nad Labem a posoudilo, 
zda se nejedná o osobní záležitost ze strany vedení obce. 

Dále dodávám: 

Pořizovatel na návrh zastupitelstva obce Opatovic nad Labem vypracoval změnu ÚP na podkladě zadaných informací, že kolem písníku 
jsou samá veřejná prostranství. S touto informací pořizovatel pracoval a změnil dřívější RS zónu na NSpr zónu, čímž znemožnil 
majitelům sledovaných pozemků kolem písníku a tedy i mně, možnost jejich využití k soukromé rekreaci po celý rok. 

Na první moji námitku z 21. 1. 2015 byla odpověď, dle mého, zavádějící. 

Např.: 
1) ... Vybudování staveb pro individuální rodinnou rekreaci v plochách, které jsou v těsné blízkosti u vodní plochy (některé 

pozemky přesahují až do vodní plochy) by znamenalo umožnění přístupu k vodní ploše jenom pro určitý okruh vlastníků; cílem 
územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Územní plán 
musí řešit území komplexně tak, aby výsledné řešení území bylo optimální, aby i v oblasti rekreace byly vyřešeny všechny 
celospolečenské a veřejné zájmy. Obrovský potenciál Opatovického písníku nelze rozdrobit jenom pro jednotlivé vlastníky; 
řešení musí být vyvážené a udržitelné.... 

K tomu uvádím:        V současné době, kdy vešla v platnost nová vyhláška 3/2017 a moje pozemky tedy již nejsou veřejným 
prostranstvím, nelze s tímto výkladem souhlasit. (To je to samé, jako bych přišla na dvůr k panu starostovi do Opatovic a dala si tam 
uprostřed deku). Myslím si, že se píše rok 2017 a že snad úřad bude chápat soukromé vlastnictví a tedy zohlední tento fakt v ÚPSÚ. 

2) ...Pozemky p.č. 369/9, 369/23 v k. ú. Opatovice nad Labem jsou evidovány v katastru nemovitostí jako orná půda; dle 
skutečnosti je větší část pozemku p.č, 369/23 vodní plochou a zbylá část pozemků slouží jako břehový porost u vodní plochy. 
Vlastník vlastní pozemky -u Opatovického písníku, které jsou využívány dle výše uvedeného, část pozemků leží dle ÚPSÚ v 
zastavitelné ploše RS; od doby platnosti ÚPSÚ - 20 let tato možnost nebyla využita... 

K tomu uvádím: Koupila jsem tyto pozemky k soukromé rekreaci v roce 2011. Proto argument 20 let je pro mne nepochopitelný. Pro 
osobní zášť pana starosty a pana místostarosty bylo zcela zbytečné podávat cokoliv na stavební úřad, protože by stejně tito pánové 
nevydali souhlasné stanovisko potřebné např. k oznámení stavby či jiných stavebních prací. Mám zkušenosti - výstavba plotu - měla jsem 
provést dodatečné oznámení stavby (manžel špatně pochopil oznámení a postavil plot bez souhlasu stavebního úřadu). Na stavebním 
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úřadu bylo mému manželovi sděleno, že jeho snaha je zbytečná, že obec nebude souhlasit a tedy i proto zastavili toto řízení, byť všechny 
náležitosti byly v pořádku, chybělo jen vyjádření od obce. 

Dle mého názoru má ÚPSÚ vycházet jednak z potřeb obce a jednak hájit zájmy lidí. Každý územní plán má tyto body: 
1) Zda byl územní plán vydán orgánem, který k tomu měl dostatečnou pravomoc. 
2) Zda byl územní plán vydán orgánem, který k tomu byl způsobilý. 
3) Zda byl územní plán schválen v rámci procesu, který odpovídá všem právním předpisům. 
4) Zda je územní plán schválen v souladu s hmotně právními předpisy (tj. s požadavky stavebního zákona, předpisů na 

ochranu zdraví lidí, životního prostředí, stavebně technickými předpisy apod.). 
5) Zda je územní plán schválen v souladu se zásadou proporcionality (přiměřenosti). 

Myslím si, že zcela určitě byl porušen bod 4, ale zejména bod 5. 

Také poukazuji na skutečnost, že nezastavitelnost mého pozemku je bez zvláštního důvodu a neexistuje žádný veřejný zájem na tom, aby 
můj pozemek nemohl být zastavěn a oplocen tj., např., že pozemek není nutně potřebný jako pozemek průchozí a veřejně přístupný; 
zařazení mého pozemku mezi pozemky nezastavitelné v ÚP je zcela účelové vzhledem k nedalekým sousedním pozemkům určených k 
individuální rekreaci ( Rl zóna); vzhledem k předchozímu určení pozemku, RS zóna, je nynější změna neodůvodněná a neodůvodnitelná. 

Závěrem tedy žádám o zařazení mých pozemků do Rl zóny současného UP a o vyjádření k mé námitce včetně právního výkladu a to 
konkrétně a s odůvodněním na skutečnost, jaký je zvláštní důvod a veřejný zájem na nezastavitelnosti mého pozemku a oplocení. 

Prosím o zaslání odpovědi na moji adresu uvedenou v záhlaví. 

V případě, že se odmítnete touto námitkou, resp. návrhem na změnu územního plánu zabývat s tím, že dle toho a toho paragrafu je 
námitka neuplatnitelná, vás také žádám o odpověď, ev. poučení o dalším postupu. 

Dne 21. 9. 2017       V Hradci Králové 

Podpis:  

MUDr. Jaroslava Skalická, v.r. 
Rozhodnutí o námitce: 

O námitce se věcně nerozhoduje. 
Pozemky p.č. 369/9 a 369/23 v k. ú. Opatovice nad Labem zůstanou dle návrhu ÚP i nadále ve stabilizované 
ploše NSpr – plochy smíšené krajinné, přírodní a rekreační a ve stabilizované ploše W – vodní plochy a toky 

Odůvodnění: 

Paní MUDr. Jaroslava Skalická je vlastníkem pozemků  p.č. 369/9 a p. č. 369/23 v katastrálním území Opatovice nad Labem, které jsou 
dotčeny návrhem řešení Územního plánu Opatovice nad Labem. Podaná námitka paní MUDr. Jaroslavy Skalické je námitkou, která není 
podaná v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona. Dle § 53 odst. 2 stavebního zákona se upravený návrh ÚP v rozsahu těchto úprav 
projedná na opakovaném veřejném projednání. Veřejná vyhláška č.j. MmP 49613/2017 ze dne 3.8.2017, která oznamovala veřejnosti 
zahájení druhého opakovaného řízení o Územním plánu Opatovice nad Labem obsahovala následující informaci: 

„Připomínky a námitky se uplatňují k částem řešení, které byly od opakovaného veřejného projednání změněny. Části řešení, které byly od 
opakovaného veřejného projednání změněny, jsou v textové části upraveného návrhu územního plánu a v textové části odůvodnění 
upraveného návrhu územního plánu vyznačeny barevně. Úpravy grafické části územního plánu jsou uvedeny v kapitole i.6. textové části 
odůvodnění na str. 263.“  

Paní MUDr. Jaroslava Skalická (dále také „namítající“) v úvodu své podané námitky uvádí, že v textu pozvánky na druhé opakované řízení 
územního plánu Opatovic nad Labem ze dne 14.9.2017, se píše, že připomínky a námitky se uplatňují k částem řešení, které byly od 
opakovaného veřejného projednání změněny. Dále uvádí, že takovýto případ nastal vydáním důležitého dokumentu dne 1.3.2017, který 
změnil zásadním způsobem část navrhovaného řešení ÚP a jeho výkladu. Vydaný dokument  dne 1.3.2017, jak uvádí paní Skalická je 
Obecně závazná vyhláška obce Opatovice nad Labem č. 3/2017, vydaná dne 1.3.2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2011 
(dále jen „vyhláška“)". Namítající v námitce uvádí, že při návrhu nového Územního plánu obce Opatovice nad Labem se vycházelo 
z  vyhlášky a vzhledem k tomu, že došlo k její změně, se od data 1.3.2017 změnily právní aspekty v části řešení návrhu ÚP kolem 
Opatovického písníku. Bylo zrušeno veřejné prostranství kolem písníku, což je zásadní změna projednávané části návrhu ÚP.  

Vydání obecně závazné vyhlášky je na základě zmocnění v čl. 104 odst. 3 Ústavy činnost zastupitelstva obce v její samostatné působnosti. 
Obecně závazné vyhlášky mohou upravovat jen právní vztahy v mezích samostatné působnosti obce dle § 7 a 10 zákona č. 128/2000 Sb., 
obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška musí být v souladu se zákony České republiky a obec nesmí vyhláškou ukládat 
povinnosti právnickým nebo fyzickým osobám, pokud k tomu není zmocněna zákonem. Dozor nad samostatnou působností obcí přísluší 
ministerstvu vnitra. Tato činnost nijak nesouvisí a není propojená s pořizováním územního plánu.   

Územně plánovací činnost je vykonávaná dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, dále jen 
„stavební zákon“). Návrh územního plánu zpracovává autorizovaný architekt (dále jen „projektant“) v oboru územní plánování v souladu 
se stavebním zákonem. Stavební zákon přesně vymezuje, kdy může obec prostřednictvím svých orgánů vstupovat do procesu pořizování 
územního plánu a jakým způsobem. Územní plán se vydává formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy musí vždy 
obsahovat odůvodnění a oznamuje se veřejnou vyhláškou, vyvěšenou mj. vždy na úřední desce. Nabývá pak účinnosti po 15 dnech od 
vyvěšení, přičemž v případech, kdy hrozí vážná újma veřejnému zájmu, může jí nabýt již dnem vyvěšení. Proti opatření obecné povahy 
nelze podat opravný prostředek, lze je ale do 3 let od účinnosti posoudit v přezkumném řízení. 
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Výše uvedený text odůvodnění je nutno ještě doplnit o informaci, že návrh ÚP vymezuje ve větší části kolem Opatovického písníku 
plochu s rozdílným způsobem využití NSp,r – plochy smíšené krajinné přírodní a rekreační, tj. plochy smíšené nezastavěného území dle 
vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území; v tomto případě se nejedná o plochy veřejných prostranství. V návrhu 
ÚP jsou vymezeny plochy veřejných prostranství jako plochy PV veřejná prostranství - uliční prostory a ZV veřejná prostranství – veřejná 
zeleň.  

Námitka paní MUDr. Jaroslavy Skalické uplatněna ve veřejném projednání pod pořadovým číslem 18 byla zamítnuta a zamítnutí bylo 
řádně odůvodněno. V rámci opakovaného veřejného projednání byla uplatněna námitka a připomínka pod bodem č. 9; v částech 
námitky a připomínky, které se netýkaly měněných částí, se věcně nerozhodovalo a v části připomínky nebylo vyhověno, což bylo řádně 
odůvodněno. Námitka a připomínka uplatněna v rámci opakovaného veřejného projednání a také v rámci druhého opakovaného 
veřejného projednání pouze doplňuje a odůvodňuje původně podanou námitku. 

Dle rozsudku Krajského soudu v Praze čj. 50A 15/2014-50 ze dne 16. 12. 2014 k uplatněné námitce paní MUDr. Jaroslavy Skalické podané 
v rámci druhého opakovaného veřejného projednání, která se netýká měněných částí, uvádíme:   

(citace)„Návrh územního plánu se neprojednává kompletně znovu, ale pouze v částech, které byly dotčeny podstatnou změnou. Toto 
omezení se musí nutně projevit v možnosti podávat proti upravenému návrhu územního plánu projednávaného v opakovaném veřejném 
projednání námitky a připomínky. Jak plyne z § 53 stavebního zákona, postupuje se při opakovaném veřejném projednání návrhu a jeho 
přípravě obdobně jako při veřejném projednání návrhu. Byť v daném ustanovení výslovné omezení ve vztahu k možnosti dotčených osob 
podávat námitky proti podstatně upravenému návrhu územního plánu chybí, je třeba toto omezení dovodit právě z toho, že při 
opakovaném veřejném projednání se upravený územní plán projedná pouze v rozsahu provedených úprav, a proto námitky mohou 
dotčené osoby směřovat pouze do provedených úprav návrhu územního plánu.“(konec citace)  

(citace)„Opačný přístup, tedy připuštění námitek všech vlastníků pozemků regulovaných územním plánem i ve fázi opakovaného 
veřejného projednání bez ohledu na to, že jejich pozemky byly dotčeny podstatnou úpravou územního plánu, by podle názoru soudu 
znamenal rezignaci na koncentraci řízení, kterou stavební zákon stanoví v § 52 odst. 3 stavebního zákona. Tato zásada má v řízení o 
územním plánu zcela oprávněné místo, neboť jde o řízení, kterému je z důvodu jeho rozsáhlosti zcela nezbytné stanovit určité časové 
limity, přičemž nutno dodat, že i přes tyto limity jde velmi často o řízení časově velmi náročné.  

Jsou-li i přes shora učiněné závěry námitky v popsané situaci podány, nelze k nim podle názoru soudu přihlížet.“(konec citace)  

Rozhodnutí a odůvodnění námitky paní MUDr. Jaroslavy Skalické podané v rámci veřejného projednání pod č. 18 a námitky a připomínky 
podané v rámci opakovaného veřejného projednání pod č. 9  se nijak nemění. 

Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Územní plán Opatovice nad Labem, upravený návrh územního plánu po veřejném projednání -08/2016 
Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 16.12.2014, č.j. 50A 15/2014-50 
Spis územního plánu č. 9806/2008 – územní plán Opatovice nad Labem 
 
 
V rámci druhého opakovaného veřejného projednání byly podány tři námitky po termínu: 

1) Oskar Kadaňka, Pardubice, námitka byla podaná dne 22. 09. 2017 
2) Vladimír Havelka, Lhota pod Libčany, námitka byla podaná dne 22. 09. 2017  
3) Martin Černý, Opatovice nad Labem, námitka byla podaná dne 31. 10. 2017 

Dle § 52 odst. 3 stavebního zákona: 

„Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí 
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.“  

Veřejná vyhláška č.j. MmP 49613/2017 ze dne 3.8.2017, která oznamovala veřejnosti zahájení druhého 
opakovaného řízení o Územním plánu Opatovice nad Labem obsahovala výše uvedenou informaci. Na 
veřejném projednání, které se konalo dne 14. 09. 2017, pořizovatel mimo jiné seznámil přítomné s termínem 
21. 09. 2017, kdy je nejpozději možné podávat námitky a připomínky; k později uplatněným připomínkám a 
námitkám se nepřihlíží. 
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p) Vyhodnocení p řipomínek  

 
VYHODNOCENÍ  SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ  ÚP  OPATOVICE NAD LABEM - PŘIPOMÍNKY 

 
P. 
č. 

Sousední obce Připomínky Vyhodnocení připomínek Splnění vyhodnocení 

1. Obec Čeperka,  
B. Němcové 1 
Čeperka 
53345 Opatovice nad Labem 

- bez připomínek  - 

2. Obec Libišany, Libišany 40 
53345 Opatovice nad Labem 

- bez připomínek - 

3. Obec Hrobice,  
Hrobice 28 
53352 Staré Hradiště u 
Pardubic, dopis ze dne 
30.7.2014 – po termínu 

Stanovisko k problematice záplavového území 
Zastupitelstvo obce je proti zastavování ploch v 
záplavovém území. Považujeme to za bezohlednost 
vůči obyvatelstvu na dolních tocích. Záplavové území 
by měly být zelené plochy, aby mohla voda vsakovat a 
ne zastavovat (zabetonovat) a činit protipovodňová 
opatření. 
V každém případě jsme proti ploše Z26. Ostatní plochy 
necháváme na vašem zvážení. 

Připomínce se vyhovuje.  
 

Zastavitelná plocha Z26c je na základě uplatněné 
připomínky č. 5 obce Opatovice nad Labem 
z veřejného projednání překvalifikována na plochu DS3 
– dopravní infrastruktura silniční – doprava v klidu a 
současně je zvětšena severním směrem o pozemek p.č. 
1548/16 k.ú. Opatovice nad Labem. Charakteristika 
hlavního využití této plochy je, že plocha bude sloužit 
pro dlouhodobé i krátkodobé parkování a odstavování 
silničních vozidel. Další zastavitelné plochy  Z26a, Z27a 
jsou z návrhu územního plánu vypuštěny; tyto plochy 
byly vypuštěny na základě uplatněné připomínky 
města Hradec Králové a připomínky obce Vysoká nad 
Labem a také stanoviska krajského úřadu, oddělení 
územního plánování dle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona. Dle uplatněných připomínek obce Vysoká nad 
Labem a města Hradec Králové návrh ÚP 
nezohledňoval a neřešil dopravní vazby a propojení 
sídel Opatovice nad Labem, Vysoké nad Labem a 
Moravského předměstí Hradce Králové. Na základě 
výše uvedeného, proběhlo několik schůzek za 
přítomnosti zástupců příslušných dotčených orgánů, 
institucí a samospráv, výsledkem kterých byla 
vzájemná následující dohoda: 

Přítomní se dohodli na tom, že do upraveného návrhu 
územního plánu bude zakreslena v dostatečné šíři 

- Odůvodnění potřeby vymezení 
plochy Z26 nebylo provedeno, 
plocha Z26 pro komerční občanské 
vybavení byla přesunuta do ploch 
územních rezerv (z důvodu 
vymezení územní rezervy pro nové 
silniční propojení pod inundačním 
mostem – výsledek jednání po 
společném jednání o dopravním 
řešení v ÚP Opatovice nad Labem) 
 
- Doplněno je odůvodnění 
vymezení zastavitelných ploch v 
záplavovém území 
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územní rezerva pro budoucí silnici III. třídy, která 
propojí původní silnici I/37 se stávající místní 
komunikací u SIKA a která pak odvede dopravu na 
mimoúrovňovou křižovatku jižně od obce. Propojení 
bude řešeno z původní trasy silnice I/37 východním 
směrem v místě inundačního mostu pod novou 
čtyřpruhovou silnicí I/37. 

Návrh ÚP byl na základě této dohody upraven; 
komunikace byla vymezena jako územní rezerva; 
s ohledem na její umístění v území byla vypuštěna 
původní plocha Z26a a plocha Z27a byla nahrazena 
územní rezervou R7 určenou pro plochu OK – 
občanské vybavení – komerční zařízení plošně 
rozsáhlá. V souvislosti s vypuštěním ploch Z26a a Z27a 
je plocha Z26b zmenšena a plocha Z27b vypuštěna.  

Přestavbová plocha P14 je v souvislosti s uplatněnou 
námitkou č. 4 z veřejného projednání překvalifikována 
na plochu ZO – zeleň – ochranná a izolační; projektant 
zahrnul současně tuto plochu do plochy územní 
rezervy R5 určené pro  budoucí silnici III. třídy, která 
propojí původní silnici I/37 se stávající místní 
komunikací u SIKA a která pak odvede dopravu na 
mimoúrovňovou křižovatku jižně od obce.   
Zastavitelná plocha  Z21 (RZ - zahrádkové osady) je dle 
sdělení Povodí Labe, jako správce povodí zn. 
PVZ/15/4725/Ši/0 ze dne 23. 2. 2015 problematická, 
zde jsou na ploše 2,56 ha navrženy objekty 
zahrádkářských chat. Celá lokalita bude zaplavena již 
při průtocích Q5 a podle dostupných podkladů jde o 
území s vysokým povodňovým ohrožením. Inundačním 
otvorem tělesa obchvatu bude za povodňových stavů 
procházet inundační proud, z tohoto důvodu by mělo 
území východně od původní trasy silnice I/37 zůstat 
nezastavěné, aby nemohlo dojít ke vzdouvání vody a 
následnému ohrožení stávající zástavby. Z těchto 
důvodů je lokalita Z21 z návrhu ÚP vypuštěna.  
Na základě výše uvedeného z navržených ploch 
východně od původní trasy silnice I/37 je - plocha P14 
změněna na plochu ZO, plocha Z21 zrušena, plocha 
Z22 je s ohledem na její dlouhodobý veřejný zájem 
ponechána, plochy Z26a a Z27a jsou vypuštěny, 
v souvislosti s nimi je plocha Z26b zmenšena a plocha 
Z27b vypuštěna a plocha Z26c je navržena jako plocha 
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DS3 dopravy v klidu. V předmětném území východně 
od původní silnice I/37 zůstanou pouze rozvojové 
plochy umožňující výstavbu nezbytných staveb 
dopravní a technické infrastruktury.   

4. Obec Bukovina nad Labem, 
Bukovina nad Labem 11 
53352 Staré Hradiště u 
Pardubic 

- bez připomínek - 

5. Obec Vysoká nad Labem, 
Vysoká nad Labem 22 
50331 Vysoká nad Labem 

Dne 7. 2 .2014 byla na úřední desce obce Opatovice 
nad Labem a Magistrátu města Pardubic zveřejněna 
veřejná vyhláška o návrhu územního plánu a 
oznámení, podle kterého mohou sousední obce 
uplatnit své námitky a připomínky k uvedenému 
návrhu do 4.4.2014. 

Ve stanovené lhůtě předkládáme následující námitky 

1. projednávaný návrh územního plánu žádným 
způsobem neřeší kalamitní nárůst dopravy, 
která je po otevření silničního obchvatu vedena 
přes centrum obce Opatovice nad Labem, se 
všemi negativními důsledky pro občany obce i 
infrastrukturu. 

2. projednávaný návrh územního plánu nijak neřeší 
dopravní napojení „levobřežního" Hradce 
Králové {Moravské předměstí, Nový Hradec 
Králové,...) na nový silniční obchvat, ve směru na 
Pardubice a Prahu 

3. projednávaný návrh územního plánu dále neřeší 
či přímo podporuje brutální zkomplikování 
přímého dopravního kontaktu mezi historicky, 
provozně i kulturně propojenými dvěma 
sousedními obcemi - Vysokou nad Labem a 
Opatovicemi nad Labem. 

Obec Vysoká nad Labem, v souladu s usnesením 
zastupitelstva obce Vysoká nad Labem č. 16/3/2014 ze 
dne 3.3.2014, namítá výše uvedené a důrazně 
požaduje: 

1. v návrhu územního plánu umožnit realizaci 
propojení původní komunikace I/37 s novým 
okruhem, ve směru na Pardubice. Pro reálnost 
řešení odkazujeme na Studii vypracovanou 
SUDOP Praha a.s. v dubnu 2010, kde je toto 

Připomínce se vyhovuje. 

Silnice I/37 včetně všech sjezdů je řešena v souladu se 
ZÚR Pk a v souladu s dokumentací ŘSD ČR. Byla řádně 
projednána, povolena, proběhla její výstavba a je 
zkolaudována. 

Připomínce se v požadavku 1 a 2 vyhovuje. Na základě 
výsledků pracovních jednání (především jednání dne 
25.9.2014) je do návrhu územního plánu zakreslena 
překryvná plocha územní rezervy R5 pro budoucí silnici 
III.třídy propojující původní silnici I/37 se stávající 
místní komunikaci u SIKA. Propojení bude řešeno z 
původní trasy silnice I/37 jihovvýchodním směrem v 
místě inundačního mostu pod novou čtyřpruhovou 
silnicí I/37. V souvislosti s úpravou řešení dopravní 
infrastruktury projektant doplnil prokázání a 
odůvodnění zajištění koordinace systémů dopravní 
infrastruktury z hlediska širších vztahů do odůvodnění, 
kapitoly c) Vyhodnocení koordinace využívání území z 
hlediska širších vztahů.  

Připomínce se v požadavku 3 vyhovuje tím způsobem, 
že plnohodnotné napojení z původní komunikace I/37 
do centra obce Opatovice ze směru Vysoká nad Labem 
bude uskutečněno prostřednictvím budoucí silnice 
III.třídy (územní rezerva R5) propojující původní silnici 
I/37 se stávající místní komunikaci u SIKA.  

Požadavek na zřízení obousměrné komunikace na 
pozemku p.č. 1583/1, na kterou bude navazovat malý 
rondel na pozemku 1621/1, oba v k.ú Opatovice nad 
Labem (dle předložené Přílohy) je bezpředmětný; 
jedná se o podrobnost nad rozlišovací rovinou 
územního plánu. Úprava předmětné křižovatky je v 
návrhu ÚP v jednotlivých plochách s rozdílným 
způsobem využití možná.  

 

- Vymezena je plocha územní 
rezervy pro možnost prověření 
podmínek pro realizaci nového 
silničního propojení původní stopy 
silnice I/37 v trase pod inundačním 
mostem pod přeložkou silnice I/37 
do oblasti obchodního zařízení 
SIKO s napojením do sjezdu z MÚK 
Opatovice nad Labem. V souvislosti 
s touto úpravou byly vypuštěny 
plochy změny pro komerční 
občanské vybavení (Z26a a Z27a) a 
jsou v upraveném návrhu ÚP 
vyznačeny jako plochy územních 
rezerv. Vypuštěna je plocha změny 
v krajině K7. 
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napojení pod názvem „modrá varianta" (viz 
Příloha1) projekčně zpracováno, vč. výpisu 
dotčených pozemků. Tuto studii máme k dispozici 
a jsme samozřejmě ochotni jí poskytnout. 

2. v návrhu územního plánu umožnit realizaci 
propojení původní komunikace I/37 s rondelem 
na jižním okraji obce Opatovice nad Labem, tedy 
změnit funkční vymezení ploch Z24, Z25 a 
sousední plochy NSzp tak, aby toto propojení bylo 
umožněno. Pro reálnost řešení odkazujeme na 
Studii vypracovanou SUDOP Praha a.s. v dubnu 
2010, kde je toto napojení pod názvem „červená 
varianta" (viz Příloha2) projekčně zpracováno, vč. 
výpisu dotčených pozemků. Tuto studii máme k 
dispozici a jsme samozřejmě ochotni ji 
poskytnout. 

3. v návrhu územního plánu umožnit 
plnohodnotné napojení z  původní komunikace 
I/37 
do centra obce Opatovice - v současné době je 
průjezd veden přes benzínovou čerpací 
stanici, což je nebezpečné a dlouhodobě 
neudržitelné. Navrhujeme zřídit obousměrnou 
komunikaci na pozemku p.č. 1583/1, na kterou 
bude navazovat malý rondel na pozemku 
1621/1, oba v k.ú Opatovice nad Labem (viz 
Příloha3). V návrhu územního plánu není zcela 
zřejmé, zda funkční vymezení uvedených 
pozemků a sousední plochy P7 toto napojení 
umožňují. 

Seznam příloh: 
1. studie napojení - varianta modrá 
2. studie napojení-varianta červená 
3. studie napojení u benzinové čerpací stanice 
4. studie napojení - přehledná situace 

  

 

6. Město Hradec Králové, 
Československé armády 
408/51 
50200 Hradec Králové, 
připomínka zn. 
MMHK/065789/2014 ze dne 
4.4.2014  

Na základě oznámení na úřední desce obce Opatovice 
nad Labem a Magistrátu města Pardubic byla 
zveřejněna veřejná vyhláška o společném jednání o 
návrhu územního plánu včetně oznámení, na základě 
kterého mohou sousední obce uplatnit své připomínky 
k uvedenému návrhu do 4. 4. 2014.  

V rámci stanovené lhůty uplatňuje statutární město 

Připomínce se vyhovuje 
Silnice I/37 včetně všech sjezdů je řešena v souladu se 
ZÚR Pk a v souladu s dokumentací ŘSD ČR. Byla řádně 
projednána, povolena, proběhla její výstavba a je 
zkolaudována.  
Připomínce se v požadavku 1 a 3 vyhovuje. Na základě 
výsledků pracovních jednání (především jednání dne 

Vymezena je plocha územní rezervy 
pro možnost prověření podmínek 
pro realizaci nového silničního 
propojení původní stopy silnice 
I/37 v trase pod inundačním 
mostem pod přeložkou silnice I/37 
do oblasti obchodního zařízení SIKO 
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Hradec Králové k návrhu Územního plánu obce 
Opatovice nad Labem následující připomínky:  

1. Projednávaný návrh územního plánu obce 
Opatovice nad Labem nijak neřeší a 
nezohledňuje širší dopravní vazby, které se v 
obci Opatovice nad Labem vyskytují. V obci 
docházelo k propojení silnic I.,II. a III.tříd a s 
ohledem na výstavbu nadřazené komunikační 
sítě zde významně posílila i přímá vazba na 
rychlostní silnici R35, resp. dálnici D11. Nevyužití 
již existující a návrhem ÚP obce Opatovice nad 
Labem dopravně poníženou silnici („původní 
I/37“) je v zásadě pokračování neúčelného 
dopravního a investorského plánování.  

2. Projednávaný návrh územního plánu obce 
Opatovice nad Labem neřeší a v zásadě 
stabilizuje přerušení přímého dopravního 
propojení mezi historicky, provozně i kulturně 
propojenými dvěma sousedními obcemi a jižní 
částí města Hradec Králové – tj. Opatovicemi 
nad Labem - Vysokou nad Labem a Moravským 
Předměstím Hradce Králové.  

 
Statutární město Hradec Králové v souvislosti s výše 
uvedeným požaduje v návrhu územního plánu obce 
Opatovice nad Labem zohlednění následujících 
připomínek: 
 

1. v návrhu územního plánu umožnit realizaci 
propojení původní komunikace I/37 s okružní 
křižovatkou na jižním okraji obce Opatovice nad 
Labem. Do návrhu ÚPO tedy zahrnout plochu s 
rozdílným způsobem využití – plochy dopravní 
infrastruktury – silniční síť (DS1) s odpovídající 
úpravou i ploch okolních (funkce, ochrana, 
apod.). K reálné diskuzi je i veřejně prospěšný 
charakter této plochy (koridoru). Pro reálnost 
řešení odkazujeme na Studii vypracovanou 
SUDOP Praha  

    a.s. v dubnu 2010, kde je toto napojení pod 
názvem „červená varianta“ projekčně 
zpracováno (viz. příloha1).  

25.9.2014) je do návrhu územního plánu zakreslena 
překryvná plocha územní rezervy R5 pro budoucí silnici 
III.třídy propojující původní silnici I/37 se stávající 
místní komunikaci u SIKA. Propojení bude řešeno z 
původní trasy silnice I/37 jihovvýchodním směrem v 
místě inundačního mostu pod novou čtyřpruhovou 
silnicí I/37. V souvislosti s úpravou řešení dopravní 
infrastruktury projektant doplnil prokázání a 
odůvodnění zajištění koordinace systémů dopravní 
infrastruktury z hlediska širších vztahů do odůvodnění, 
kapitoly c) Vyhodnocení koordinace využívání území z 
hlediska širších vztahů.  
Připomínce se v požadavku 2 vyhovuje tím způsobem, 
že přímé dopravní propojení mezi historicky, provozně 
i kulturně propojenými dvěma sousedními obcemi a 
jižní částí města Hradec Králové – tj. Opatovicemi nad 
Labem - Vysokou nad Labem a Moravským 
Předměstím Hradce Králové bude uskutečněno 
prostřednictvím budoucí silnice III.třídy (územní 
rezerva R5) propojující původní silnici I/37 se stávající 
místní komunikaci u SIKA. 

s napojením do sjezdu z MÚK 
Opatovice nad Labem. V souvislosti 
s touto úpravou byly vypuštěny 
plochy změny pro komerční 
občanské vybavení (Z26a a Z27a) a 
jsou v upraveném návrhu ÚP 
vyznačeny jako plochy územních 
rezerv. Vypuštěna je plocha změny 
v krajině K7. 
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2. návrhem územního plánu neomezit a 
neznemožnit plnohodnotné a obousměrné 
dopravní propojení z původní komunikace I/37 
do centra obce Opatovice nad Labem.  

3. návrhem územního plánu zajistit propojení 
jednotlivých kategorií silnic, které zde historicky 
bylo. 

7. Obec Praskačka, Praskačka 12 
50333 Praskačka 

- bez připomínek - 

 Obec, pro kterou se 
pořizuje územní plán 

Připomínky Vyhodnocení připomínek  

8. Obec Opatovice nad Labem, 
Pardubická 160 
53345 Opatovice nad Labem 
 
 

- bez připomínek - 

 Ostatní subjekty a 
veřejnost 

Připomínky Vyhodnocení připomínek  

9. Jiří Forejtek, 
Hradec Králové 
 
Zbyněk Louda, 
Hradec Králové 
 
Připomínka ze dne 13.2.2014 

Připomínka č. 1 

V rámci společného jednání podáváme připomínku k 
zveřejněnému návrhu územního plánu Opatovice nad 
Labem jako vlastníci pozemku p.č. 569/1 a 569/2. 
Návrh byl zveřejněn 7.2.2014 s možností uplatnění 
připomínek do 4.4.2014 pod č.j. MmP 8077/2014.: 

Jakožto vlastníci p.č. 569/1 tímto žádáme o změnu 
vymezení pozemku p.č.569/1 v k.ú. Pohřebačka jako 
plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH s tím, že pro 
tuto plochu přestavby (nyní stabilizovaná plocha VL 
výroba a skladování - lehký průmysl) bude rozšířen 
výčet přípustného využití hlavního o : 

•   Stavby a zařízení pro rekreaci vázané na 
využití vodní plochy a provozování vodních sportů 

Připomínce se nevyhovuje. 
Pozemek p.č. 569/1 k.ú. Pohřebačka leží dle návrhu ÚP 
ve stabilizované ploše VL – výroba a skladování – lehký 
průmysl a pozemek p.č. 569/2 k.ú. Pohřebačka leží dle 
návrhu ÚP ve stabilizované ploše ZO – zeleň – 
ochranná a izolační.  

Návrh ÚP vytváří jasnou koncepci rekreace, která se 
váže na vodní plochu Opatovického písníku. 
Opatovický písník je obklopen ze severní, východní a 
jižní části stabilizovanými plochami NSpr – plochy 
smíšené krajinné, přírodní a rekreační a ze západní 
části zastavitelnou plochou Z5 určenou pro plochu RH 
– plochy staveb pro hromadnou rekreaci.  

Plochy NSpr, konkrétně s indexem r – mají přípustné 
využití hlavní převážně sezónní rekreace na plochách 
přírodního charakteru – např. ve vazbě na vodní 
plochy, rekreační a pobytové louky, přírodní 
koupaliště, pláže a stavby a zařízení přípustné 
v nezastavěném území (§18 odst. 5, stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb.) slučitelné s funkcí rekreace a 
přírodními hodnotami území.  

V zastavitelné ploše RH územní plán umožňuje 
umisťování staveb pro rekreaci a volnočasové aktivity 

- 
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V této části území již vzniklo za celou dobu trvání ÚPSÚ 
nejvíce objektů a zařízení pro rekreaci, které se zde 
vyvíjeli více méně živelnou formou. Tato plocha má 
vytvořit podmínky k rekreaci s komplexním zázemím; 
jedná se o území, které přímo navazuje na 
stabilizované zastavěné území, jeho poloha pro 
vybudování potřeb veřejné infrastruktury je logická a 
v tomto území nejhospodárnější; další plochy kolem 
Opatovického písníku se rozvíjejí kolem vodní plochy 
do volné krajiny, kde se jednoznačně nabízí její 
zachování pro pobytovou, pěší, cyklistickou rekreaci a 
relaxaci obyvatel sídla.  Plocha Opatovického písníku 
z malé části na západní straně sousedí se 
stabilizovanou plochou VL; plochy výroby a skladování 
zde byly podstatně ve větším rozsahu již v původním 
územním plánu tj. od roku 1995 – jako zóna DV – zóna 
výroby, služeb, řemesel skladů a technického vybavení. 
Jedná se o stabilizovanou plochu, která má v území 
dlouholetou tradici a územní plán ji proto respektuje. 
Tato připomínka žádá, aby se ze stabilizované plochy 
VL, která má rozlohu cca 6,6 ha vyjmula plocha výše 
uvedených pozemků o rozloze 749 m

2
; předmětné 

pozemky vytváří severní cíp plochy VL a nijak 
nenavazují na vymezenou zastavitelnou plochou Z5. 
Překlopení této plochy by bylo nekoncepční a 
neekonomické a také v rozporu se stavebním zákonem 
a vyhl. č. 501/2006 Sb., která říká, že k naplňování cílů 
a úkolů územního plánování a s ohledem na rozdílné 
nároky na prostředí se území člení územním plánem na 
plochy, které se s přihlédnutím k účelu a podrobnosti 
popisu a zobrazování v územním plánu vymezují 
zpravidla o rozloze větší než 2000 m

2
.    

 
   

Územní plán svojí koncepcí vytváří podmínky k tomu, 
aby bylo možno území využívat způsobem, který se 
v současné době v území uplatňuje. Na základě výše 
uvedeného se připomínce nevyhovuje. 

10 České dráhy, a.s. 
Nábřeží L. Svobody 1222 
110 15 Praha 1 
ze dne 3. 3. 2014 
č.j. 2020/2014/O31 

Připomínka č. 2 

Návrh územního plánu obce Opatovice nad Labem je 
zpracován pro správní území, které tvoří dvě 
katastrální území - Opatovice nad Labem a 
Pohřebačka. 

V katastrálním území Pohřebačka se nacházejí 
nemovitosti a zařízení ve vlastnictví subjektu České 

Připomínce se vyhovuje. 

 

 

 

 

Do textové části odůvodnění je 
vložen požadovaný text 
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dráhy, a.s. (IČ 70994226), uvedené dle listu vlastnictví 
č. 457 a evidované v příslušném katastru nemovitostí. 

Ochranu dráhy, včetně nemovitostí v ochranném 
pásmu dráhy (OPD) nebo v sousedství s dráhou 
upravuje zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném 
znění a jeho prováděcí vyhlášky, zejména vyhláška č 
177/1995 Sb. „stavební a technický řád drah" v 
platném znění. Připomínáme, že v OPD lze zřizovat a 
provozovat stavby a jiné činnosti jen se souhlasem 
Drážního úřadu, případně Ministerstva dopravy ČR a se 
souhlasem vlastníka pozemků dráhy a vlastníků 
sousedních pozemků. 

Upozorňujeme, že v současné době probíhá mezi ČD, 
a.s. a SŽDC, státní organizací úprava majetkoprávních 
vztahů v železničních stanicích. 

Případnou úpravu majetkoprávních vztahů 
doporučujeme řešit jen v nezbytně nutném rozsahu 
navrhovaných opatření a nikoliv změnou vlastnictví 
celých pozemků. 

Mimo uvedené nemáme k návrhu územního 
plánu obce Opatovice nad Labem námitek ani 
dalších připomínek. 

 

 

 

Do textové části odůvodnění územního plánu byl 
vložen text: 

V ochranném pásmu dráhy (OPD) lze zřizovat a 
provozovat stavby a jiné činnosti jen se souhlasem 
Drážního úřadu, případně Ministerstva dopravy ČR a se 
souhlasem vlastníka pozemků dráhy a vlastníků 
sousedních pozemků. 
 
- Návrh územního plánu majetkoprávní vztahy neřeší; 
v plochách dopravní infrastruktury železniční územní 
plán navrhuje veřejně prospěšné stavby, pro které lze 
práva k pozemkům vyvlastnit (výčet pozemků pro 
vyvlastnění územní plán neuvádí).   

11 KM-PRONA, a.s. 
Rynoltice 215 
463 55 Rynoltice, připomínka 
ze dne 24.3.2014 

Připomínka č. 3 

Na základě vedeného projednávání návrhu Územního 
plánu Opatovice nad Labem úřadem územního 
plánování pod Č.j.: MmP 8038/2014. Sp. Zn.: 
oha/9806/2008/Zm podáváme připomínku k  
vymezení ploch přestavby P7: 
- lokalizace - východní část zastavěného území sídla 
Opatovice nad Labem, lokalita stávající čerpací 
stanice PHM 
- plocha 0,26 ha 

- funkční vymezení - SM - plochy smíšené obytné - 
příměstské 

Jedná se pozemky st. p. 529 (zastavěná plocha a 
nádvoří), p.č. 28/1, 28/12, 1577/2, 1704 (vše ostatní 
plocha) v k.ú. Opatovice nad Labem, které jsou včetně 
staveb na nich ve vlastnictví firmy KM - PRONA, a.s., IČ 
25479733. 
Na výše uvedených plochách je již od roku 1992 
provozována řádně zkolaudovaná Čerpací stanice 
pohonných hmot. Záměr vlastníka je samozřejmě dále 

Připomínce se vyhovuje.  

Do plochy přestavby P7 (kapitoly c.2.) je doplněna 
podmínka zachování stávající čerpací stanice PHM 
s možností modernizace jejího provozu.  

V souvislosti s uplatněnou připomínkou projektant 
zařadil celou plochu P7 nově do plochy OM – občanské 
vybavení – komerční zařízení malá a střední. Tato 
plocha svým charakterem využití více odpovídá 
zachování provozu stávající čerpací stanice PHM. 

Na základě požadavku dotčeného orgánu Krajské 
hygienické stanice Pardubického kraje, je do podmínek 
plochy P7 doplněna technická podmínka -  výstavba 
objektů a zařízení v lokalitě, pro které jsou stanoveny 
hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná za 
předpokladu splnění podmínky, že v územním resp. 
stavebním řízení bude prokázáno nepřekročení 
maximální přípustné hladiny hluku v chráněných 
vnitřních i venkovních prostorech (komunikace II. 

Do textové části ÚP je doplněna 
požadovaná podmínka 

Plocha P7 byla ponechána jako 
plocha přestavby, upraveno bylo 
její zařazení – nově je vyznačena 
jako plocha občanského vybavení – 
komerční zařízení malá a střední 
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v tomto pokračovat. 
Žádáme proto o vymezení výše uvedených ploch v 
návrhu Územního plánu Opatovice nad Labem tak, aby 
bylo možné dále pokračovat v provozování čerpací 
stanice pohonných hmot (včetně potřebných úprav a 
údržby areálu pro stálé zlepšování poskytovaných 
služeb veřejnosti) v souladu s novým Územním 
plánem. 

Již v letošním roce má firma KM - PRONA, a.s. v úmyslu 
provést řadu úprav a udržovacích prací se záměrem 
zvýšení komfortu pro zákazníky, což obnáší nemalé 
investiční náklady v řádu několika miliónů korun. 

Jedná se například o výměnu výdejních stojanů za 
nové, opravu zpevněných ploch, opláštění sloupů a 
zastřešení výdeje PHM s novým osvětlením, přístavbu 
prodejny s rozšířením o prostor jak pro personál, tak 
pro zákazníky a napojení splaškové kanalizace na 
veřejný řad. 

Příloha: 

- katastrální mapa s vyznačením území dotčeného 
námitkou 

- výpis z KN-LV č. 602 pro k.ú. Opatovice nad Labem 

- výkres situace plánovaných úprav areálu ČS 

- plná moc pro zastupování firmy KM-PRONA, a.s. 

třídy). 

 

 

12 Iveta Špráchalová, 
Hradec Králové, připomínka 
ze dne 31.3.2014 
 
Připomínka byla současně 
zaslána na vědomí obci; obec 
připomínku přeposlala 
odboru hlavního architekta  

Připomínka č. 4 

V souladu s ustanovením § 50 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen SZ) uplatňuji ve stanovené lhůtě následující 
připomínky k návrhu Územního plánu Opatovice nad 
Labem (dále jen ÚPO) a žádám o jejich zapracování do 
návrhu ÚPO v rámci provedení jeho úprav dle § 51 
odst. 1 SZ před zahájením řízení o územním plánu dle § 
52 SZ. 

1. Připomínka vyplývající z výkonu vlastnického práva 

Jsem výlučným vlastníkem pozemků p.p.č. 220/2 
(zahrady o výměře 1441 m

2
) a stp.č. 522 se stavbou 

zemědělského účelového objektu (chaty) o zastavěné 
ploše 49 m

2
, oba v k.ú. Opatovice nad Labem; celková 

výměra mnou vlastněných pozemků je tedy 1490 m
2
. 

Pozemky se nacházejí v enklávě několika zahrad 
situovaných východně od původního úseku silnice I/37 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínce se v bodě 1 nevyhovuje. 
 
Pozemky p.č. 220/2, stp.č. 522 a sousední p.p.č. 220/3, 
220/4 a 220/7, zůstanou i nadále ve stabilizované 
ploše RZ – plochy rekreace – zahrádkové osady.  
 
Odůvodnění: 
Návrh Územního plánu Opatovice nad Labem (dále jen 

- Zastavitelná plocha Z20 je nově 
vyznačena jako plocha – zeleň – 
soukromá a vyhrazená 

- Do textové části ÚP je doplněn 
odkaz na textovou část 
odůvodnění, kde je vysvětlení 
pojmů 

- Upřesněna a zjednodušena byla 
definice koeficientů pro intenzity 
využití (KZSP, KNZSP) a stanovena 
byla maximální velikost stavebního 
pozemku pro rodinný dům 

- V legendě grafické přílohy I.B2 a 
II.B1 byl upraven kód pro plochy 
staveb pro hromadnou rekreaci 

- Plocha změny Z14a byla 
rozdělena na dvě plochy změny 
(Z14a1 a Z14a2) podle rozsahu 
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(Hradubická) a jsou využívány k zahrádkaření, 
pěstování produktů pro samozásobení a pro soukromé 
rekreační aktivity. Zázemí pro tyto volnočasové aktivity 
je zajištěno v drobných zahradních stavbách - chatách 
umístěných na jednotlivých oplocených zahradách. 
Kromě mé zahrady a zahrady na p.p.č. 220/3 (o 
výměře 1594 m

2
), která je také v soukromém 

vlastnictví, jsou okolní zahrady (o výměře cca 600 - 700 
m

2
) v majetku obce Opatovice nad Labem. 

Možnosti využívání pozemků byly od poloviny 70tých 
let minulého století, kdy došlo k výstavbě silnice I/37, 
která tehdy poměrně násilným a nevhodným 
způsobem rozdělila území obce na 2 části bez zřetele 
na výrazné snížení kvality okolního prostředí, vlivem 
stále narůstající dopravní zátěže a s  t ím spojených 
negativních vlivů z dopravy (hluk, emise) významným 
způsobem omezeny. Teprve v polovině loňského roku, 
kdy konečně došlo ke zprovoznění obchvatu Opatovic, 
pominuly důvody bránící nám využít pozemky 
účelnějším a smysluplnějším způsobem. 

Jak jsem již avizovala v připomínkách podaných k 
návrhu zadání ÚPO, je mým záměrem na p.p.č. 220/2 a 
stp.č. 522 v k.ú. Opatovice nad Labem výstavba 
rodinného domu, a proto jsem žádala o vymezení 
pozemků v ploše umožňující bydlení. Ačkoliv jsem se z 
vyhodnocení výsledků projednání návrhu zadání ÚPO 
dozvěděla, že tento můj požadavek byl předán 
projektantovi k prověření, z návrhu ÚPO není zřejmé, 
zda se jím projektant na rozdíl od požadavků jiných 
vlastníků vůbec nějak zabýval. 

V návrhu ÚPO je totiž v dané lokalitě, která se nachází 
v zastavěném území obce, vymezena stabilizovaná 
plocha „RZ - zahrádkové osady" (tedy shodně jako bylo 
znázorněno ve výkresu, který tvořil grafickou přílohu 
návrhu zadání, a to i přes to, že jsem na tuto 
nesprávnost v připomínkách k návrhu zadání také 
upozornila). K  tomu uvádím, že tyto zahrady nikdy 
nebyly součásti zahrádkářské osady ve smyslu, jak je 
zahrádkářská osada (zahrádkářská kolonie) obecně 
chápána (viz Wikipedie). Navíc zastavěná plocha zde 
nacházejících se zahradních staveb již nyní překračuje 
25 m

2
 (pominu-lit že se jedná o nepřípustnou regulaci 

staveb, která dle SZ překračuje meze zákonnosti 

„územní plán“) je zpracován pod hlavičkou 
zodpovědného projektanta, autorizovaného architekta 
dle schváleného zadání (září 2012). Schválené zadání 
obsahuje mimo jiné požadavky na plošné a prostorové 
uspořádání území, mezi které v první řadě patří 
požadavky na zásady urbanistické koncepce a 
koncepce uspořádání krajiny, jako např., že stávající 
urbanistická koncepce bude zachována a dále 
rozvíjena že budou respektovány centrální prostory 
sídel, urbanistické dominanty, stávající charakter 
zástavby a její výšková hladina, že zastavitelné plochy 
budou řešeny tak, aby byl minimalizován a 
optimalizován zábor PUPFL, dále že územní plán 
nebude vymezovat zastavitelné plochy mimo sídlo, ve 
volné krajině (s výjimkou ploch pro nezbytné stavby 
technické vybavenosti). Tyto požadavky vychází z 
nástrojů územního plánování - Politiky územního 
rozvoje ČR (dále jen „PÚR“) a  Zásad územního rozvoje 
Pardubického kraje (dále jen „ZÚR Pk“), které jsou ve 
schváleném zadání také uvedeny. Územní plán 
vymezuje s ohledem na schválené zadání, stavební 
zákon a další související předpisy, s ohledem na znalost 
území, jeho hodnoty, limity, problémy a záměry 12 
zastavitelných ploch pro rodinné bydlení a 1 
přestavbovou plochu pro bydlení hromadné. Územní 
plán tedy vymezuje zastavitelné plochy bydlení o 
celkové rozloze cca 26,16 ha; z toho 3 plochy o výměře 
cca 2,54 ha jsou uvnitř zastavěného území, 3 plochy o 
výměře cca 3,52 ha jsou nově vymezeny a zbytek ploch 
o výměře cca 20ha jsou plochy, které projektant 
respektoval a převzal z toho času platného Územního 
plánu sídelního útvaru Opatovice nad Labem (dále jen 
„ÚPSÚ“). Všechny tyto zastavitelné plochy respektují 
mimo jiné požadavek zadání, že přímo navazují na 
zastavěné územím a u ploch většího plošného rozsahu 
je navržena etapizace výstavby tak, aby rozvoj sídla byl 
postupný a přirozený a aby nedošlo k narušení 
prostorové kompozice a kompaktnosti sídla. Návrh 
územního plánu, konkrétně způsob vymezení 
zastavitelných ploch projektant odůvodňuje v textové 
části odůvodnění, která je zpracována v souladu s dikcí 
stavebního zákona (dále také „SZ“) a vyhlášky č. 
500/2006 Sb. Návrhem zastavitelných ploch dle výše 
uvedeného projektant chrání krajinu jako podstatnou 

území, na které je vydáno územní 
rozhodnutí a dělení a scelování 
pozemků (zaneseno v KN). Pro 
plochu změny Z14a2 je stanovena 
podmínka dohody o parcelaci 

- V grafické příloze I.B2 je u ploch 
se stanovenou etapizací tato 
skutečnost vyznačena 

- V textové části odůvodnění je do 
vysvětlení pojmů doplněno 
vysvětlení výrazů zahájení a 
dokončení výstavby 

- Prověřeny byly uvedené rozlohy 
ploch změn textové části 
odůvodnění v kapitole 
Vyhodnocení účelného využití 
zastavěného území a potřeby 
vymezení zastavitelných ploch 

- Upřesněn a vysvětlen je výraz 
zahrádkářská chata 

- Do textové části odůvodnění bylo 
doplněn komentář ohledně potřeb 
pro občanské vybavení 

- Doplněno bylo odůvodnění 
zastavitelné plochy Z22 

- Doplněno je odůvodnění 
vymezení zastavitelných ploch v 
záplavovém území 

- Doplněno je odůvodnění 
vymezení ploch územních rezerv a 
jejich plošný rozsah 

- V návrhu vymezené zastavitelné 
plochy Z34 a Z36 jsou vymezeny 
jako plochy stabilizované 

- Vymezena je plocha územní 
rezervy pro možnost prověření 
podmínek pro realizaci nového 
silničního propojení původní stopy 
silnice I/37 v trase pod inundačním 
mostem pod přeložkou silnice I/37 
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příslušející územnímu plánu - o tom více v připomínce 
č. 2.7.). 

S tímto vymezením funkčního využití z pohledu 
navržené urbanistické koncepce v ostatních částech 
území obce vyjádřené v návrhu ÚPO zásadně 
nesouhlasím a požaduji v dané lokalitě, zahrnující 

pozemky p.p.č. 220/2, stp.č. 522 a sousední p.p.č. 

220/3, 220/4 a 220/7, všechny v k.ú. Opatovice nad 

Labem, vymezit plochu přestavby „Bl - bydlení v 

rodinných domech příměstské" (viz přílohy) 

Odůvodnění připomínky: 

• Lokalita je situována v zastavěném území obce. 
Rezignování projektanta na hledání rezerv pro 
rozvoj obce uvnitř zastavěného území je z pohledu 
stavebního zákona a nástrojů územního plánování 
zcela nepřijatelné. Jedním ze základních cílů 
územního plánování uvedeném v § 18 odst. 4 SZ je 
chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí 
života obyvatel a základ jejich totožnosti a s 
ohledem na to určovat podmínky pro hospodárné 
využívání zastavěného území a zajišťovat ochranu 
nezastavěného území; zastavitelné plochy 
vymezovat s ohledem na potenciál rozvoje území a 
míru využití zastavěného území. Požadavek na 
účelné a hospodárné využívání zastavěného území 
a upřednostnění intenzifikace zastavěného území 
před expanzí zástavby do krajiny je uveden také v 
Politice územního rozvoje 2008 (dále jen PÚR) 
(jedná se o republikovou prioritu č. 19), v Zásadách 
územního rozvoje Pardubického kraje (dále jen 
ZÚRPk) (jedná se napr. o čl. 07, 121 a 133), ve 
schváleném zadání ÚPO a dokonce také v návrhu 
ÚPO (kapitole c.1. písm. c). V této souvislosti 
nemůže obstát názor projektanta, že rozvojové 
plochy pro bydlení by neměly být směřovány do 
oblasti východně od původní silnice I/37 (který je 
mimochodem v rozporu se schváleným zadáním 
ÚPO), neboť í v této části obce se nachází obytná 
zástavba, která byla dlouhodobě velmi negativně 
ovlivňována dopravou. Nyní, kdy na základě 
zprovoznění přeložky silnice I/37 konečně došlo k 
„uvolnění" území od negativních vlivů z dopravy, by 

složku prostředí života obyvatel (§ 18 odst. 4 SZ) určuje 
podmínky pro hospodárné využívání zastavěného 
území a zajišťuje ochranu nezastavěného území;  
účelně a hospodárně využívá zastavěné území a 
upřednostňuje intenzifikaci zastavěného území před 
expanzí zástavby do krajiny. Celá část území východně 
od původní komunikace I/37 je dle autorizovaného 
architekta, zpracovatele návrhu ÚP chápána jako 
přírodně rekreační území, které je podstatně 
ovlivňováno zásadními limity a to především 
záplavovým územím, prvky ÚSES, ochranou přírody a 
další. V tomto území je respektována původní zástavba 
– jako stabilizované plochy BV, a především z důvodu 
existence záplavového území se s vymezením ploch 
pro bydlení v tomto území nepočítá. Je zde vymezena 
plocha P8 – plocha přestavby areálu mlýna čp. 48, 
která je v předmětném území více než nutná. 
Zastavitelné plochy Z20 a Z21, byly na základě výsledků 
veřejného projednání změněny, jedna na 
stabilizovanou plochu přírodní, druhá na zastavitelnou 
plochu zeleně - soukromé a vyhrazené, plocha Z26b 
byla zmenšena a plochy Z27 a Z26a byly vypuštěny. 
V tomto území zůstali pouze zastavitelné plochy pro 
nezbytnou technickou a dopravní infrastrukturu.  Toto 
území má svůj potenciál pro rekreační a relaxační 
využití obyvatel samotné obce Opatovice nad Labem, a 
také obyvatel spádového území.   
  
Pozemky p.č. 220/2, stp.č. 522, p.p.č. 220/3, 220/4 a 
220/7,Opatovice nad Labem leží dle ÚPSÚ v 
zastavěném území v zóně výroby, služeb, řemesel, 
skladů a technického vybavení – DV. Zóna DV zde byla 
umístěna jednak z důvodu hlukové zátěže z přilehlé 
silnice I/37 spojující Hradec Králové a Pardubice a také 
z důvodu existence stávající ČOV. Severním směrem je 
v ÚPSÚ vymezená zastavitelná plocha pro budoucí 
rozšíření čistírny odpadních vod (dále jen ČOV“), která 
je územním plánem vymezena také jako plocha pro 
veřejně prospěšnou stavbu pro rozšíření ČOV.  Dle  
ÚPSÚ má ČOV stanovené ochranné pásmo. Koncepce 
odvádění odpadních vod byla změněna; stávající ČOV 
byla přesunuta do Pohřebačky a na jejím místě byla 
umístěna (r. 1998) čerpací stanice odpadních vod (dále 
jen „ČS“). V zóně DV jsou dle Obecně závazné vyhlášky 

do oblasti obchodního zařízení SIKO 
s napojením do sjezdu z MÚK 
Opatovice nad Labem. V souvislosti 
s touto úpravou byly vypuštěny 
plochy změny pro komerční 
občanské vybavení (Z26a a Z27a) a 
jsou v upraveném návrhu ÚP 
vyznačeny jako plochy územních 
rezerv. Vypuštěna je plocha změny 
v krajině K7. 

- Doplněna je podmínka do plochy 
P18 

- Do ÚP je zapracována trasa 
cyklostezky Mechu a perníku, pro 
úsek samostatné cyklostezky v 
severní části řešeného území je 
vymezen koridor pro VPS – 
dopravní infrastruktury 

- Upraveny byly kódy občanského 
vybavení v kapitole d.3 textové 
části ÚP 

- V textové části odůvodnění je 
uvedeno, že pro řešené území není 
zpracován takový podklad, podle 
kterého by bylo možno vymezit 
konkrétní plochy pro 
protipovodňová opatření 

- Doplněno je vysvětlení pojmů pro 
výrazy: stavba pro bydlení majitele 
respektive správce areálu, viladům. 
Výraz občanská vybavenost je v 
textové části nahrazen výrazem 
občanské vybavení (dle SZ), výraz 
drobná a řemeslná výroba je použit 
v označení plochy s rozdílným 
způsobem využití v souladu s 
metodikou MINIS 

- Výraz „stavebních úprav“ je 
nahrazen textem „změn 
dokončených staveb“ 

- Popis negativních dopadů na 
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měl projektant směřovat svoji pozornost zejména 
do této oblasti a tam, kde to územní podmínky 
umožňují, vytvořit předpoklady pro regeneraci a 
rozvoj území. 

• Dle platného Územního plánu obce Opatovice nad 
Labem leží zájmové území v zóně výroby, služeb, 
řemesel, skladů a technického vybavení - DV. Dle 
obecně závazné vyhlášky č. 4/97, o závazných 
částech Územního plánu obce Opatovice nad 
Labem, v platném znění slouží pro umístění areálu 
výroby, služeb, řemesel, skladů a ploch technického 
vybavení, které nejsou realizovatelné v jiných 
územích. V této ploše jsou výjimečně přípustné 
byty služební a majitelů zařízení. Zvý še  uvedeného 
vyplývá, že platný Územní plán obce Opatovice nad 
Labem vyhodnotil tuto lokalitu jako území 
plánovaného rozvoje obce pro funkci výroby a 
skladování tzn. pro funkci, u které se předpokládají 
daleko horší dopady na okolní prostředí, než je 
funkce požadovaná. Současně za určitých 
podmínek připouští využití území i pro bydlení (byť 
by se mělo jednat pouze o byt služební či byt 
majitele zařízení). 

• Pozemky mají zajištěno bezproblémové a 
komfortní napojení na veřejnou dopravní 
infrastrukturu - jsou napojeny stávajícím sjezdem 
na zaslepený úsek silnice I/37, který by měl plnit 
funkci místní obslužné komunikace. Požadavek je v 
souladu se základními urbanistickými principy a 
úkoly územního plánování na hospodárné využívání 
stávající veřejné dopravní infrastruktury 
vyjádřenými v § 19 SZ, v PÚR (jedná se o 
republikovou prioritu č. 19, 24, 28) a ZÚRPk (jedná 
se o čl. 12 písm g) tzn. tam, kde to územní 
podmínky umožňují, je žádoucí kapacitu těchto 
stávajících dopravních staveb maximálně využívat. 

• Řešení napojení území na technickou infrastrukturu 
je možné - sítě technického vybavení jsou v 
dostupné vzdálenosti, navíc v souvislosti s 
vymezením rozvojových ploch v sousedství {plochy 
Z19, P12 a Z23 - OM na protější straně silnice I/37 a 
plochy ¿21 -RZ) je v návrhu ÚPO navržen rozvoj 

č. 4/97, o závazných částech ÚPSÚ (dále jen 
„vyhláška“), ve znění pozdějších vyhlášek výjimečně 
přípustné byty služební a majitelů zařízení. Služební 
byty jsou dle příslušného zákona, kterým je prováděcí 
předpis občanského zákoníku - zákon č. 102/1992 Sb. 
byty v domech a jiných objektech určené pro 
ubytování osob, které mají v těchto bytech bydlet ze 
služebních důvodů proto, že by jinak byl ohrožen 
provoz objektů nebo znemožněn výkon jejich 
zaměstnání. Za tím účelem byly tedy vymezeny 
služební byty v zóně DV a byly vymezeny jako 
výjimečně přípustné – to znamená, že v případě 
nemožnosti splnění podmínek pro bydlení (např. 
hygienických) by nebylo možné v této ploše bydlení 
povolit. 
Pozemky p.č. 220/2 a p.č.st. 522 v k.ú. Opatovice nad 
Labem jsou součástí lokality, která má dopravní 
napojení účelovou veřejně přístupnou komunikací, 
jedná se o stávající sjezd z původní silnice I/37. Účelová 
komunikace leží na pozemku p.č. 1569/4 a je ve 
vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s. Připomínka uvádí, že má lokalita 
zajištěno bezproblémové dopravní napojení; stávající 
dopravní napojení je bezproblémové pro potřeby 
obsluhy ČS, což je pro lokalitu prioritní funkce. Pro 
zpřístupnění pozemků rodinných domů je předepsaná 
vyhláškou č. 501/2006 Sb., nejmenší šířka veřejného 
prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace – 
8m při obousměrném provozu. Šířka stávajícího 
veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní 
komunikace, tj. pozemku p.č. 1569/4 je cca 6 až 7,5 m; 
v případě, že by měl pozemek sloužit pro napojení 
rodinných domů, jeho šířka je nevyhovující; na základě 
těchto skutečností nelze jednoznačně konstatovat, že 
je v této lokalitě vybudována odpovídající veřejná 
dopravní infrastruktura. 
Na východním okraji zastavěného území Opatovic nad 
Labem vymezuje nový ÚP koridor veřejně prospěšné 
stavby VT5 s možností vyvlastnění, kde institut 
vyvlastnění se uplatní na pozemcích, které nejsou ve 
vlastnictví obce. Jedná se o vymezení koridoru, který 
vyznačuje trasu, do které budou umístěny (mohou být 
umístěny) jednotlivé linie vedení systému technické 
infrastruktury dle podrobnější dokumentace – měřítko, 

životní prostředí je v textové části 
ÚP sjednocen 

- Výraz čerpací stanice pohonných 
hmot a stavby a zařízení pro služby 
motoristům není sjednocen, neboť 
tyto výrazy neznamenají totéž 

- Doplněny jsou kapitoly 
vyhodnocení souladu s PÚR a ZÚR 
Pk 

- Doplněna je kapitola m) textové 
části odůvodnění o další 
zdůvodnění 
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technické infrastruktury. Pro zajištění její realizace 
je ve výkresu I.B4 Veřejně prospěšné stavby, 
opatření a asanace vymezen koridor pro veřejně 
prospěšnou stavbu technické infrastruktury VT5. 

• V území se neuplatňují žádné závažné limity využití 
území, které by požadované funkční využití území 
vylučovaly. Určitým problémem, ne však 
neřešitelným, může být situování území v 
záplavovém území Labe. Ve světle zastavitelných 
ploch navržených taktéž v záplavovém území (tj. 
plochy Z20 – SM, která umožňuje výstavbu 
rodinného domu, dále pak plochy Z21 - RZ, Z26 a 
Z27 - obě OK) nepovažuje projektant tento limit za 
významné riziko. Z pohledu zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách, v platném znění (vodní zákon) se 
zájmové území nenachází v aktivní zóně 
záplavového území, ve které je ve smyslu § 67 cit. 
zákona zakázáno umísťovat, povolovat a provádět 
stavby s výjimkou vodních děl. Dle vodního zákona 
platí, že záplavové území je administrativně určené 
území, které může být při výskytu přirozené 
povodně zaplaveno vodou. Mimo aktivní zónu 
záplavových území mohou být povolovány stavby 
za podmínky souhlasu vodoprávního úřadu a při 
splnění podmínek tímto správním orgánem 
stanovených. Není tedy nutné, aby v záplavových 
územích (mimo aktivní zónu) nebyly navrhovány 
ani povolovány stavby a to zejména v zastavěném 
území, ale aby v souladu s PÚR (jedná se o 
republikovou prioritu č. 26) a ZÚRPk (jedná se o čl. 
108) byly zastavitelné plochy přednostně 
vymezovány mimo záplavová území. To však není 
tento případ, neboť požadované využití by bylo 
vymezeno jako plocha přestavby (lokalita je 
situována v zastavěném území a je využívána 
respektive zastavěna). Vzhledem k tomu, že území 
leží v okrajové části záplavového území (hranici 
respektive protipovodňovou hráz tvoří původní 
silnice I/37), nemůže požadované využití odtokové 
poměry v území významně ovlivnit. Sám projektant 
uvádí, že uživatelé v místě nepamatují výskyt 
povodně, respektive že při zvýšení hladiny voda 
toto území obchází v trasách vodních toků. Navíc 

ve kterém je územní plán zpracován, neumožňuje 
přesné vymezení tras TI. Na základě výsledků 
veřejného projednání byla z návrhu ÚP vypuštěna 
zastavitelná plocha Z21 a v souvislosti s tím byla 
vypuštěna i část koridoru veřejně prospěšné stavby 
VT5 – konkrétně krátká větev, která odbočuje 
východním směrem do předmětné lokality.  Územní 
plán nerozlišuje pro jaké konkrétní vedení je koridor 
vyznačen. Všechny zastavitelné plochy a plochy 
přestavby mají územním plánem navrženou koncepci 
řešení technické infrastruktury, která vychází z 
požadavku zadání a stavebního zákona.    
Pozemky p.č. 220/2 a p.č.st. 522 v k.ú. Opatovice nad 
Labem včetně pozemků p.č.220/3, 220/4 a 220/7, leží 
v záplavovém území Q100 řeky Labe a mimo aktivní 
zónu záplavového území a také v území zvláštní 
povodně pod vodním dílem Rozkoš . Dle sdělení Povodí 
Labe, jako správce povodí zn. PVZ/15/4725/Ši/0 ze dne 
23.2.2015 v rámci projektu „Tvorba map povodňového 
nebezpečí a povodňových rizik v oblasti povodí 
Horního a středního Labe a uceleného úseku dolního 
Labe" byla koncem roku 2013 zpracována nová studie 
Labe, jež poskytuje aktuální informace o hloubkách a 
rozlivech v území. Mapa záplavového území zahrnuje 
záplavové čáry pro průtokové scénáře Q5,Q20, Q100 a 
dále také Q500, následně byl aktualizován také rozsah 
aktivní zóny záplavového území. Dle Povodí Labe byla 
problematická lokalita Z21 (RZ - zahrádkové osady), 
kde byly na ploše 2,56 ha navrženy objekty 
zahrádkářských chat. Celá lokalita bude zaplavena již 
při průtocích Q5 a podle dostupných podkladů jde o 
území s vysokým povodňovým ohrožením. Inundačním 
otvorem tělesa obchvatu bude za povodňových stavů 
procházet inundační proud, z tohoto důvodu by mělo 
území východně od původní trasy silnice I/37 zůstat 
nezastavěné, aby nemohlo dojít ke vzdouvání vody a 
následnému ohrožení stávající zástavby. 
Protipovodňové opatření formou terénní úpravy, jež 
negativně ovlivní odtokové poměry v zájmovém území, 
je proto nepřijatelné. Z těchto důvodů byla lokalita Z21 
z návrhu ÚP vypuštěna; zastavitelná plocha Z20, která 
byla určena pro plochu SM byla změněna na plochu 
ZS zeleň – soukromá a vyhrazená; zastavitelná plocha 
Z26a byla na základě výsledků společného jednání 
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záplavové území vymezené v návrhu ÚPO 
nezohledňuje realizaci nové silnice I/37 (obchvatu 
Opatovic). Podmínkou pro požadované využití 
území tedy bude realizace příslušných dílčích 
protipovodňových opatření dohodnutých s 
vodoprávním úřadem (např. navýšení terénu v 
místě stavby nebo konstrukční řešení stavby bude 
provedeno tak, aby bylo sníženo riziko zatopení 
např. vyzdvižením obytného prostředí nad hladinu 
zátopové vody). 
Aby v souvislosti s postupným naplňováním 
stanovené urbanistické koncepce (rozvojových 
ploch určených k urbanizaci) nevznikala dílčí 
protipovodňová opatření, která by mohla ovlivnit 
odtokové poměry v jiných částech území, by obec 
Opatovice n.L. měla ve spolupráci s Povodím Labe 
s.p. usilovat o řešení komplexních (ucelených) 
protipovodňových opatření (jedná se např. o 
vybudování suchých retenčních nádrží -poldrů, 
navýšení hrází vodních toků apod.). 
Pro úplnost k tomuto tématu uvádím, že v 
důsledku změny klimatu tvoří minimálně 
srovnatelné nebezpečí tzv. bleskové povodně 
způsobené přívalovými dešti, jejichž výskyt nelze 
předem předvídat (i tam, kde široko daleko není 
ani potůček, dokáže spodní voda vystoupat do 
studní a sklepů či i v mírně svažitém terénu může 
dojít ke splavení půdy a vytopení objektů). 

• Jiné veřejné zájmy omezující či znemožňující 
plánované využití území se v dané lokalitě 
neuplatňují. Zařízení technické infrastruktury na 
sousedním pozemku neomezuje možnosti využití 
území (toto zařízení nemá stanoveno žádné 
ochranné pásmo), nově zprovozněný úsek silnice 
I/37 se nachází ve vzdálenosti cca 150 m (území 
není dotčeno ochranným pásmem, hlukové limity z 
dopravy nedosahují limitních hodnot), zemědělská 
půda má nízkou bonitu (jedná se o III. třídu ochrany 
ZPF) a v neposlední řadě požadovaná změna využití 
území nemůže přírodní hodnoty území - lokální 
biokoridor LBK 47 - nijak negativně ovlivnit. 

Přestože v období po schválení platného Územního 
plánu obce Opatovice nad Labem došlo k výstavbě a 

z návrhu ÚP vypuštěna. Zastavitelná plocha Z26b byla 
zmenšena a plocha Z27 byla na základě výsledků 
veřejného projednání z návrhu ÚP vypuštěna. 
V předmětném území zůstali zastavitelné plochy Z20, 
Z22, Z26c a Z26b které budou sloužit především pro 
nezbytnou dopravní a technickou infrastrukturu. 
Povodí Labe dále sděluje, že změna funkčního využití z 
plochy rekreace -zahrádkové osady na pozemcích p.č. 
220/2, 220/3, 220/4 a 220/7 na plochu přestavby „Bl - 
bydlení v rodinných domech příměstské" je nevhodná. 
Celé dotčené území doporučuje ponechat jako území 
určené k rozlivům a s ohledem na kategorii 
povodňového ohrožení nepovolovat ani nerozšiřovat 
stávající zástavbu. 
V připomínce je uvedeno, že návrhem ÚP dochází ke 
změně pravidel bez podstatného důvodu, která je v 
rozporu s principy právní jistoty a nepřiměřeným 
zásahem do právní sféry a výkonu vlastnického práva. 
Současně je také v rozporu s principy dobré správy. 
Zde je nutné uvést, že návrh ÚP respektuje území tak, 
jak bylo řešeno v původním ÚPSÚ; jediné, co se v této 
části území změnilo, je výstavba nové silnice I/36 a 
překvalifikování původní silnice I/36 na místní 
komunikaci; všechny ostatní limity v území zůstávají a 
to především záplava, prvky přírodní a ÚSES. V tomto 
území nebyly nikdy vymezeny zastavitelné plochy pro 
bydlení ani formou ploch výhledových, nebo územních 
rezerv. Návrh ÚP tedy svým řešením zachovává 
kontinuitu řešení tohoto území, to znamená, že se nic 
zásadním způsobem nemění; tvrzení, že návrh ÚP 
vytváří nepřiměřený zásah do právní sféry vlastníka je 
dle výše uvedeného nedůvodný. Vlastníci těchto 
pozemků na základě znalosti území a stávajícího ÚPSÚ 
neměli důvod očekávat návrhem ÚP zásadní změnu 
pravidel týkajících se jejich právních jistot.    
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zprovoznění přeložky silnice I/37 (obchvatu Opatovic), 
která je natolik zásadní změnou podmínek v území 
odůvodňující změnu náhledu na funkční využití a 
uspořádání území a důvodem hledání jiného 
vhodnějšího způsobu využití, projektant v návrhu ÚPO 
na tuto skutečnost reagoval zcela bezdůvodným 
znemožněním jakéhokoliv rozvoje zájmového území. 
Takováto změna pravidel bez podstatného důvodu je v 
rozporu s principy právní jistoty a nepřiměřeným 
zásahem do mé právní sféry a výkonu vlastnického 
práva. Současně je také v rozporu s principy dobré 
správy, které ukládají orgánům územního plánování (tj. 
jak orgánům samosprávným, tak orgánům státní 
správy v přenesené působnosti) vykonávat správu 
takovým způsobem, aby nevznikaly bezdůvodné 
rozdíly, aby nebyli jednotliví vlastníci vystaveni 
nerovným podmínkám a libovůli v rozhodování. 

Na základě výše uvedených důvodů žádám, aby v 
rámci upravení návrhu Územního plánu Opatovic 
nad Labem před zahájením veřejného 
projednání ve smyslu § 52 SZ byla provedena 
změna funkčního využití území tak, že v dané 
lokalitě, zahrnující pozemky p.p.č. 220/2, stp.č. 522 a 
sousední p.p.č. 220/3, 220/4 a 220/7, všechny v k.ú. 
Opatovice nad Labem, bude vymezena plocha 
přestavby „Bl - bydlení v rodinných domech 
příměstské" 

2. Další připomínky k navržené koncepci rozvoje obce 

2.1. Redukovat rozsah zastavitelných ploch 
navržených na zemědělské půdě zařazené do I. 
a II. třídy ochrany - jedná se o plochy Z6, Z9, Z14 
a Z25 vymezené jako Bl – bydlení v rodinných 
domech, dále pak o plochy Z19 a Z23 vymezené 
jako OM – občanské vybavení - komerční 
zařízení malá a střední a o plochy Z26 a Z27 
vymezené jako OK 
- občanské vybavení - komerční zařízení plošně 
rozsáhlá. 

Odůvodnění: 

Kvalitní zemědělská půda (zařazená do I. a II. 
třídy ochrany) je významným limitem využití 
území a její ochrana je veřejným zájmem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínce se v bodě 2.1.  nevyhovuje. 

Rozsah zastavitelných ploch Z6, Z9, Z14, Z19, Z23, Z25 
redukován nebude. 

Odůvodnění:  

Zastavitelné plochy Z6 a Z9 jsou převzaty z platného 
ÚPSÚ; v ploše Z6 se již zpracovává územní studie. 

Zastavitelné plochy Z19 a Z23 jsou částečně převzaty 
z platného ÚPSÚ; velikost ploch a jejich zařazení do 
ploch s rozdílným způsobem využití návrh ÚP upravil. 
Zastavitelná plocha Z14 -  je z větší části v platném 
ÚPSÚ; plocha byla návrhem ÚP doplněna formou 
arondace. Na téměř celou plochu Z14 (na plochu 
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vyplývajícím ze zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů. Zábor kvalitní ZPF je 
nevratným zásahem do národního bohatství a 
společnost by si měla tyto plochy chránit. I z 
vyhodnocení účelného využití zastavěného 
území a potřeby vymezení zastavitelných ploch 
vyplynulo, že navržené plochy pro bydlení jsou 
naddimenzované. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Upravit definice pojmů pro stanovení podmínek 
pro využití ploch (kap. C.2.a) tak, aby bylo 
zřejmé a jednoznačné, zda jsou do KZSP 
započítány i zpevněné plochy, dále KNZSP musí 
být vztažen k celkové výměře stavebního 
pozemku {nikoliv k výměře plochy změny). 
Odůvodnění: 

Definice jsou nejednoznačné. Definice pojmů je 
lépe uvádět v textové části odůvodnění. Pokud 
jsou pro lepší přehlednost a usnadnění práce 
uvedeny přímo v textové části, musí být 
zajištěna koordinace s vysvětlením uvedeným v 
textové části odůvodnění. 
 

2.3. Pro plochu Z6 stanovit jako podmínku využití 

vymezenou v ÚPSÚ) bylo již vydané územní rozhodnutí 
pro umístění dopravní, technické infrastruktury, 
veřejné prostranství a na dělení pozemků. 
Zastavitelná plocha Z25 – byla navržena na základě 
požadavku vlastníka pozemků.  
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu Krajský 
úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný 
orgán státní správy ochrany zemědělského půdního 
fondu dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o 
OZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon“), 
posoudil návrh ÚP a dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona 
vydal souhlas  
k uvedené věci ”ÚP Opatovice nad Labem, návrh“, s 
vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na OZPF 
ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. 
Zastavitelná plocha Z26a byla na základě výsledků 
společného jednání z návrhu ÚP vypuštěna. 
Zastavitelná plocha Z26b byla zmenšena a plocha Z27 
byla na základě výsledků veřejného projednání z 
návrhu ÚP vypuštěna. 

V této části připomínky je uvedeno, že z vyhodnocení 
účelného využití zastavěného území a potřeby 
vymezení zastavitelných ploch vyplynulo, že navržené 
plochy pro bydlení jsou naddimenzované. Dle 
provedeného výpočtu těchto ploch v odůvodnění 
návrhu ÚP je vypočtená potřeba ploch pro bydlení 
26,66 ha a územní plán vymezuje 25,24 ha těchto 
ploch. Z výpočtu tedy vyplývá, že naopak územní plán 
navrhuje o 1,42 ha méně ploch pro bydlení než je 
požadavek výpočtu. 
 
Připomínce se v bodě 2.2. vyhovuje. 
Definice pojmů KZSP a KNZSP byly v návrhu ÚP 
upraveny. 

Odůvodnění:  
Definice KZSP vychází z definice stavebního pozemku a 
zastavěné plochy pozemku dle stavebního zákona; 
z těch tedy vyplývá, že do KZSP se zpevněné plochy 
nezapočítávají. Koeficient KNZSP byl vztažen k celkové 
výměře plochy zastavěného stavebního pozemku. 
Pro lepší přehlednost projektant uvedl v textové části 
výroku odkaz na kapitolu odůvodnění, kde je bližší 
vysvětlení těchto pojmů a také grafické znázornění.  
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kromě dohody o parcelaci také pořízení územní 
studie včetně stanovení podmínek a lhůty pro 
její pořízení; ve spodní proluce mezi stávající 
zástavbou při silnici II/324 vymezit plochu PV1 
zajišťující nezastavění proluky budovou, ale její 
využití pro zajištění dopravního napojení lokality 
prostřednictvím 4. ramene křižovatky. 
Odůvodnění: 

V lokalitě je vymezeno několik funkcí, její 
poloha a rozsah odůvodňují podmínit využití 
území pořízením územní studie. Dále je nutné 
fixovat zajištění dopravního napojení lokality na 
silnici II/324 v místě stávající křižovatky. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. V legendě výkresu I.B2 Hlavní výkres opravit 
zkratku zastavitelné plochy „plochy staveb pro 
hromadnou rekreaci" na RH. 
Odůvodnění: 

V legendě je u této plochy zkratka Rl. Textová 
a grafická část ÚPO a jednotlivé části grafické 
části musí být v naprostém souladu (nesmí být 
vnitřně rozporné). 

2.5. Plochu Z11 vymezenou jako ZP - zeleň 
přírodního charakteru nevymezovat jako 
zastavitelnou plochu. 

Odůvodnění: 

Dle § 2 odst. 1 písm. j) SZ je zastavitelnou 
plochou plocha vymezená k zastavění. Hlavní 
využití plochy ZP není zástavba. Tato plocha se 
nachází v nezastavěném území tzn., že ji lze 
vymezit jako plochu změny v krajině. 
 

2.6. Pro plochu Z14 vymezenou jako Bl - bydlení v 
rodinných domech - příměstské stanovit jako 
podmínku využití kromě dohody o parcelaci 

 
Připomínce se v bodě 2.3. nevyhovuje. 
Pro plochu Z6 podmínka její využití zpracováním 
územní studie stanovena nebude. 
 
Odůvodnění:  

V této ploše je dle platného ÚPSÚ stanovena podmínka 
zpracování územní studie; územní studie se toho času 
pořizuje. Podmínky pro způsob dopravního napojení 
této lokality jsou v ÚPSÚ popsány a také vyznačeny 
graficky. Jedno ze dvou míst dopravního napojení je 
stávající proluka v zástavbě u silnice II/324. V případě, 
že  územní studie nebude schválena do doby vydání 
nového ÚP, je podmínka dohody o parcelaci v tomto 
území dostatečná; Jednou z podmínek prostorového 
uspořádání lokality v návrhu ÚP je, že dopravní 
napojení na stávající komunikační systém bude min. ze 
dvou napojovacích míst;orientace dopravního napojení 
je zobrazena v koordinačním výkrese. Pro uzavření 
dohody o parcelaci, tj. pro řešení předmětného území 
má návrh ÚP stanovené podmínky řešení.    
 
Připomínce se v bodě 2.4. vyhovuje. 

Projektant upravil v legendě výkresu I.B2 Hlavní výkres 
a výkresu II.B1 Koordinační výkres, zkratku zastavitelné 
plochy „plochy staveb pro hromadnou rekreaci" z RI na 
RH. 
 
 
 
Připomínce se v bodě 2.5. nevyhovuje.  

Plocha Z11 bude zastavitelnou plochou.  
Odůvodnění: 
Plocha Z11 je související plochou stabilizovaného 
území bydlení, je určena pro plochu ZP, které hlavním 
využitím je zeleň jako součást urbanizovaného území. 
Cílem územního plánu je, že tato plocha bude sloužit 
jako plocha pro denní rekreaci a relaxaci obyvatel, tj. 
jako plocha veřejného prostranství, která bude 
součástí sídla. Nejedná se tedy o plochu změny 
v krajině. 
Připomínce se v bodě 2.6. nevyhovuje. 
Pro plochu Z14 podmínka její využití zpracováním 
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také pořízení územní studie včetně stanovení 
podmínek a lhůty pro její pořízení. 

 Odůvodnění: 

Poloha a rozsah lokality odůvodňují podmínit 
využití území pořízením územní studie. Z 
podmínek stanovených pro tuto plochu není 
zřejmé, zda zpracovaná dokumentace 
„Zahradní čtvrt' U Panenky" má charakter 
územní studie, která byla vložena do evidence 
územně plánovací činnosti (a je tedy 
neopominutelným podkladem pro rozhodování 
v území), nebo byla zpracována pouze jako 
podklad např. pro vydání územního rozhodnutí 
o umístění staveb v území. 

2.7. Opravit rozlohu plochy Z15 vymezené jako Bl - 
bydlení v rodinných domech - příměstské a PV1 
- veřejné prostranství - uliční prostory, která 
neodpovídá rozloze plochy započítané do 
Vyhodnocení účelného využití zastavěného 
území a potřeby vymezení zastavitelných ploch. 

 Odůvodnění: 

Údaje uvedené v tabulce Z15 a ve Vyhodnocení 
účelného využití zastavěného území a potřeby 
vymezení zastavitelných ploch (kapitoly m) 
odůvodnění) jsou rozdílné. 

2.8. V plochách Z17 a Z21 vymezených jako RZ - 
zahrádkové osady a v podmínkách využití této 
plochy s rozdílným způsobem využitím 
nestanovovat velikost zastavěné plochy 
zahrádkářských chat 25 m2. 

Odůvodnění: 

Dle SZ a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozd. 
předpisů může územní plán v podmínkách 
prostorového uspořádání stanovovat pouze 
výškovou regulaci zástavby, charakter zástavby, 
strukturu zástavby, výměru stavebních 
pozemků v plochách a intenzitu využití území 
(tyto regulace se týkají zástavby nikoliv 
jednotlivých staveb v ploše). Regulace 
jednotlivých staveb přísluší výhradně 
regulačnímu plánu a územnímu rozhodnutí. 

územní studie stanovena nebude. 
Odůvodnění: 
Projektant lokalitu rozdělil na dvě etapy; pro první 
etapu Z14a1 bylo na základě dokumentace „Zahradní 
čtvrt' U Panenky" vydáno územní rozhodnutí pro 
dělení pozemků a umístění veřejné infrastruktury 
(probíhá již realizace výstavby jednotlivých RD); pro 
druhou etapu Z14a2 stanovuje návrh ÚP podmínku 
dohody o parcelaci. Dokumentace „Zahradní čtvrt' U 
Panenky" řeší komplexně celou lokalitu Z14; nejedná 
se o schválenou územní studii. Podmínka dohody o 
parcelaci v tomto území je dostatečná. 
 
 
 
 
Připomínce se v bodě 2.7. vyhovuje. 
Rozloha zastavitelné plochy Z15 byla upravena 
v textové části návrhu a také v odůvodnění v kapitole 
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a 
potřeby vymezení zastavitelných ploch  (zde jsou 
pouze výměry části plochy Z15a, Z15c a Z15d). 
  
 
 
 
 
Připomínce se v bodě 2.8. vyhovuje. 
V podmínkách prostorového uspořádání zastavitelné 
plochy Z17 v podmínkách využití plochy RZ byla 
regulace zastavěné plochy zahrádkářských chat 25 m

2
, 

vypuštěna. Zastavitelná plocha Z21 je na základě 
výsledků veřejného projednání z návrhu ÚP vypuštěna. 

Dle § 43 odst. 3 stavebního zákona územní plán nesmí 
obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem 
regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí.  
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Takováto regulace staveb překračuje rámec 
zákonnosti příslušející územnímu plánu. Pro 
regulaci je nutné využít jiných nástrojů 
příslušející územnímu plánu. 

2.9. Plochu Z19 vymezenou jako OM - občanské 
vybavení - komerční zařízení malá a střední 
nevymezovat jako plochu zastavitelnou ale jako 
plochu přestavby. 

Z pohledu navazujícího území je vhodnější 
vymezit tuto plochu jako SM - plochy smíšené 
obytné - příměstské a zmenšit její plošný 
rozsah tak, aby podél vodního toku 
Opatovického kanálu byla vymezena 
stabilizovaná plocha ZP - zeleň přírodního 
charakteru. 

Odůvodnění: 

Toto území je situováno v zastavěném území 
obce a je využíváno jako zahrádky, na kterých 
jsou situovány zahradní objekty (chatky), tedy 
obdobně jako je využití v území, kde je 
vymezena plocha P18 vymezená rovněž jako 
OM. 
Rozsah ploch určených pro občanské vybavení - 
komerční zařízení v jižní části území Opatovic je 
naddimenzovaný. Plocha ZP podél vodního 
toku Opatovického kanálu by měla zajistit 
zachování manipulačního pásma nutného pro 
údržbu toku a jeho ekostabilizační funkci 
(přesto, že není součástí biokoridoru LBK 47). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.10. Doplnit odůvodnění plochy Z22 vymezené jako 
TI - technická infrastruktura - inženýrské sítě a 
jako lokální podmínku využití uvést: záplavové 
území. 

 
 
 
 
 
Připomínce se v bodě 2.9. nevyhovuje. 
Zastavitelná plocha Z19 zůstane i nadále plochou 
zastavitelnou určenou pro plochu OM. 
Odůvodnění: 
Územní plán se zpracovává na podkladu mapy 
katastrální. Pozemky ležící v zastavitelné ploše Z19 
mají v katastru nemovitostí evidován druh pozemku 
orná půda. Tyto pozemky určuje návrh ÚP k zastavění, 
jedná se tedy dle § 2 odst. 1 písm. j) o zastavitelnou 
plochu v souladu se stavebním zákonem. Nejedná se 
tedy o plochu, vymezenou ke změně stávající zástavby; 
žádná se na území nenachází. Všechny plochy změn, 
které projektant vymezil ze západní strany původní 
komunikace I/37  jsou určeny pro funkci OM, tj. pro 
občanské vybavení a služby převážně komerčního 
charakteru. Charakteristika hlavního využití těchto 
ploch je dle návrhu ÚP – komerční občanské vybavení 
využívající polohy při průjezdné komunikaci sídlem 
nebo ve vazbě na nadřazenou silniční síť. Bydlení v této 
části území, které je v plochách SM možné, projektant 
nepovažuje za příznivé.  
Respektování kvalitní břehové zeleně je podmínkou 
prostorového uspořádání ploch Z19, Z23 a také P12. 
Plocha P18 je vymezena v návrhu ÚP jako plocha 
přestavbová určena pro plochu PV2 – veřejná 
prostranství – uliční prostory. 
Odůvodnění potřeby vymezení ploch OM a SM 
projektant doplnil do kapitoly Vyhodnocení účelného 
využití zastavěného území a potřeby vymezení 
zastavitelných ploch. 

Zachování manipulačního pásma nutného pro údržbu 
toku a jeho ekostabilizační funkci Opatovického kanálu 
je povinností ze zákona, což je v  textové části 
odůvodnění územního plánu uvedeno. 
 
Připomínce se v bodě 2.10. vyhovuje. 

Projektant doplnil odůvodnění plochy Z22 vymezené 
jako TI - technická infrastruktura - inženýrské sítě a 
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Odůvodnění: 

Z odůvodnění není zřejmý důvod a účel 
vymezení této plochy. Pokud by se mělo jednat 
o stavbu či zařízení technické infrastruktury, 
která by měla svými účinky omezit možnosti 
využití mnou vlastněných pozemků 
nacházejících se v sousedství a způsobovat 
negativní vliv na životní prostředí, pak s 
vymezením této plochy zásadně nesouhlasím. 
 
 
 
 
 
 

2.11. Vypustit plochy Z24 a Z25 vymezené jako Bl - 
bydlení v rodinných domech - příměstské. 

Odůvodnění: 

Tyto plochy se nacházejí v těsné blízkosti 
významných dopravních staveb - silnice R35, 
páteřní silnice II/324 a silnice I/37 - a jsou 
dotčeny jejich ochrannými pásmy dle § 30 
zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích, 
ve znění pozd. předpisů. Z důvodu nadlimitní 
hlukové zátěže z dopravy nelze při nejlepší vůli 
splnit hlukové limity stanovené pro chráněný 
venkovní a vnitřní prostor staveb a chráněný 
venkovní prostor dle § 77 zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění 
pozdějších předpisů. V této souvislosti 
neobstojí ani odůvodnění, že obě lokality byly 
vymezeny na základě žádosti vlastníků 
pozemků. 

2.12. Vypustit plochu Z26 vymezenou jako OK - 
občanské vybavení - komerční zařízení plošně 
rozsáhlá a plochu Z26c vymezenou jako TI2 - 
technická infrastruktura - inženýrské sítě 
situovat namísto plochy P14, upravit barevné 
znázornění plochy Z26c v souladu s legendou 
hlavního výkresu a doplnit odůvodnění této 
plochy. 

Odůvodněni: 

jako lokální podmínku využití uvedl záplavové území. 
Zastavitelná plocha Z22 je v návrhu ÚP vymezena pro 
případnou potřebu rozšíření a intenzifikace stávající 
přečerpávací stanice odpadních vod s možností 
přestavby na plnohodnotnou čistírnu odpadních vod.    
Zastavitelná plocha Z22 pro rozšíření čistírny 
odpadních vod je v ÚPSÚ od doby jeho schválení, tj. od 
roku 1995 a je s ní počítáno i v novém návrhu ÚP. Tato 
plocha je dle platného ÚPSÚ vymezena pro veřejně 
prospěšnou stavbu – rozšíření čistírny odpadních vod. 
Vymezení plochy pro budoucí umístění ČOV a jejího 
ochranného pásma je jedním z limitů, které 
zpracovatel nového územního plánu a jeho koncepce 
při návrhu musí respektovat; z těchto důvodů jsou 
v území kolem plochy Z22 pouze stabilizované plochy 
RZ, NSx a další.   
 
Připomínce se v bodě 2.11. nevyhovuje. 
Zastavitelné plochy Z24 a Z25 vymezené jako Bl - 
bydlení v rodinných domech – příměstské v návrhu ÚP 
zůstanou. 
Odůvodnění: 
Pro obě zastavitelné plochy Z24 a Z25 uvádí návrh ÚP 
podmínku prostorového uspořádání, že výstavba 
objektů a zařízení v lokalitě, pro které jsou stanoveny 
hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná za 
předpokladu splnění podmínky, že v územním resp. 
stavebním řízení bude prokázáno nepřekročení 
maximální přípustné hladiny hluku v chráněných 
vnitřních i venkovních prostorech (komunikace I. a II. 
třídy, R35, MÚK Opatovice nad Labem); prostorové 
uspořádání zástavby bude řešeno tak, aby nevznikali 
nároky na vybudování pasivních protihlukových 
opatření. V případě, že tato podmínka nebude splněna, 
výstavba nemůže být povolena.   
 
Připomínce se v bodě 2.12. nevyhovuje. 
Řešení tohoto území je s ohledem na výsledky 
společného a veřejného jednání přepracováno. 
Původní plocha Z26 je vypuštěna, její část Z26c, která 
byla určena pro plochu TI2 je zvětšena a má nové 
využití – DS3 – dopravní infrastruktura silniční – 
doprava v klidu. Plocha P14 je upravena na plochu ZO 
– zeleň – ochranná a izolační. Zastavitelná plocha Z27 
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Tato plocha se nachází na kvalitní zemědělské 
půdě zařazené do I. třídy ochrany chráněné 
zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozd. 
předpisů a v aktivní zóně záplavového území, 
kde je výstavba zákonem č. 254/2001 Sb., o 
vodách (vodní zákon), ve znění pozd. předpisů s 
výjimkou vodních děl zakázána. Plochy určené 
pro občanské vybavení vymezené jako plochy 
OK a OM v jižní části Opatovic jsou 
naddimenzované. V odůvodnění chybí důvody 
vymezení plochy Z26c vymezené jako TI2 - 
technická infrastruktura -inženýrské sítě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.13. Nevymezovat plochy územních rezerv R2 a R3 
vymezené jako Bl – bydlení v rodinných 
domech - příměstské. 

Odůvodnění: 

Vymezení těchto ploch nemá opodstatnění - 
tyto plochy nezkompaktňují urbanizované 
území obce, nevhodným způsobem zasahují do 
krajiny a narušují organizaci využívání 
zemědělské půdy. 
 
 
 
 
 
 
 

je vypuštěna a plocha Z26b je zmenšena a to z důvodů 
úpravy řešení celého území.   
Odůvodnění: 
Na základě výsledků společného jednání – připomínek 
obce Vysoká nad Labem a města Hradec Králové a 
stanoviska Krajského úřadu, oddělení územního 
plánování dle § 50 odst. 7 stavebního zákona je v 
návrhu ÚP vymezena překryvná plocha R5 – plocha 
koridoru pro dopravní infrastrukturu silniční - silniční 
síť (DS1). Na základě nutnosti vymezení této plochy 
došlo k podstatným úpravám návrhu ÚP v této části 
území. Na základě výsledků veřejného projednání a 
také nově vymezeného limitu v území - „záplavové 
území (dále jen „ZÚ“)významného vodního toku Labe 
na území Pardubického kraje ř.km 935,713-986,988 a 
„aktivní zóna záplavového území (dále jen „AZZÚ“) 
významného vodního toku Labe na území 
Pardubického kraje ř.km 935,713-986,988“ – je území 
upraveno výše uvedeným způsobem.  
Původní zastavitelné plochy Z26a a Z27a, které byly 
určeny pro plochu OK byly z návrhu ÚP vypuštěny; 
odůvodnění vymezení ploch změn OM projektant 
doplnil do odůvodnění, do kapitoly Vyhodnocení 
účelného využití zastavěného území a potřeby 
vymezení zastavitelných ploch. Důvody vymezení 
plochy Z26c, která je  vymezena jako plocha DS3 
projektant doplnil do odůvodnění. 
 
Připomínce se v bodě 2.13. nevyhovuje. 
Plochy územních rezerv R2 a R3 vymezené jako Bl – 
bydlení v rodinných domech – příměstské budou 
vymezeny i nadále. 
Odůvodnění: 
Plocha územní rezervy R2 je v území vymezena na 
základě žádosti vlastníků, kteří v této ploše řeší záměr 
výstavby RD; s ohledem na potřebu ploch pro výstavbu 
RD v k.ú. Pohřebačka je tato plocha vymezena zatím 
jako územní rezerva. Tato plocha logickým způsobem 
aronduje sídlo.  
Plocha územní rezervy R3 je společně se zastavitelnou 
plochou Z14 řešena v Urbanisticko-architektonické 
studii „Zahradní čtvrť U Panenky – Opatovice nad 
Labem“. Na část zastavitelné plochy Z14 již bylo 
vydáno územní rozhodnutí pro umístění veřejné 
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2.14. Plochy Z35 a Z36 vymezené jako DS1 - dopravní 
infrastruktura silniční - silniční síť 
nevymezovat jako plochy zastavitelné ale jako 
plochu stabilizovanou. 
Odůvodnění: 

Stavba silnice I/37 - obchvatu Opatovic n.L je 
dokončena a byla již uvedena do provozu. 
 
 
 

2.15. Řešit nárůst intenzit dopravy na páteřní silnici 
II/324 vzniklé v souvislosti se zprovozněním 
silnice I/37 (obchvatu Opatovic n.L.) - navrhuje 
se úprava mimoúrovňové křižovatky silnic I/37 
a III/29813 v SV části Opatovic. 

Stanovit podmínku využití plochy P18 
vymezené jako PV2 - veřejná prostranství -
uliční prostory tak, aby přípustné využití bylo 
pouze pro pěší a cyklistický provoz. 

Odůvodnění: 

Problém nárůstu dopravní zátěže na silnici 
II/324 procházející zastavěným územím 
Opatovic n.L. lze řešit úpravou mimoúrovňové 
křižovatky silnic I/37 a III/29813 v SV části 
Opatovic tak, že bude řešen nájezd (napojení) 
silnice III/29813 na silnici I/37 zajišťující 

infrastruktury a pro dělení pozemků. Plocha územní 
rezervy R3 nemohla být zatím řešena v navazujících 
řízeních, protože není vymezena v platném ÚPSÚ; 
s ohledem na potřebu vymezení ploch pro bydlení a 
stávající limity v území je tato část území vymezena 
jako územní rezerva. 
Plochy územních rezerv jsou překryvné, jedná se o 
plochy, které budou chráněny před zásahy, které by 
podstatně ztížily nebo ekonomicky znevýhodnily 
případné jejich budoucí využití. Tyto plochy leží ve 
stabilizovaných plochách NZ – plochy zemědělsky 
obhospodařované půdy, které slouží pro hospodaření 
na zemědělské půdě, pěstování zemědělských plodin, 
chov hospodářských zvířat; organizace využívání 
zemědělské půdy není návrhem ÚP narušena. 
Projektant uvedl v textové části odůvodnění u ploch 
územních rezerv  důvody jejich vymezení. 

Připomínce se v bodě 2.14. vyhovuje. 
Zastavitelné plochy Z35 a Z36 vymezené jako DS1 - 
dopravní infrastruktura silniční - silniční síť jsou 
z návrhu ÚP vypuštěny. 
Odůvodnění: 
Zastavitelné plochy Z35 a Z36 představovali plochu 
silnice I/37 - obchvatu Opatovic n.L; vzhledem k tomu, 
že silnice I/37  je již dokončena a byla již uvedena do 
provozu, byly zastavitelné plochy Z35 a Z36 vypuštěny; 
silnice I/37 je zobrazena jako stabilizovaná plocha DS1. 

Připomínce se v bodě 2.15. částečně vyhovuje.  
Úprava mimoúrovňové křižovatky silnic I/37 a 
III/29813 v SV části Opatovic v návrhu ÚP provedena 
nebude. Do návrhu ÚP je zakreslena překryvná plocha 
územní rezervy pro budoucí silnici III.třídy propojující 
původní silnici I/37 se stávající místní komunikaci u 
SIKA. 
Podmínka využití plochy P18 vymezené jako PV2 - 
veřejná prostranství -uliční prostory, že propojení do 
ulice Václavské bude realizováno pouze pro pěší a 
cyklistky, je do návrhu ÚP doplněna. 
Odůvodnění: 
Silnice I/37 včetně všech sjezdů je řešena v souladu se 
ZÚR Pk a v souladu s dokumentací ŘSD ČR. Byla řádně 
projednána, povolena, proběhla její výstavba a je 
zkolaudována.  
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pokračování jízdy ve směru od Vysoké n.L. na 
Pardubice a sjezd ze silnice I/37 na silnici 
III/29813 zajišťující pokračování jízdy ve směru 
od Pardubic na Vysokou n.L. Uvažované 
zprůjezdnění nyní zaslepeného úseku původní 
silnice I/37 pro tranzitní dopravu, které 
umožňuje plocha P18 vymezená jako PV2 - 
veřejná prostranství - uliční prostory a které by 
opětovně způsobilo negativní vlivy na okolní 
prostředí, je nepřípustné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.16. Vymezit plochu potřebnou pro zdvojkolejnění 
železniční trati č. 031 (Pardubice - Hradec 
Králové - Jaroměř) jako plochu zastavitelnou 
nikoliv jako plochu územních rezerv R4. 

Odůvodnění: 

Ministerstvo dopravy a SŽDC plánuje 
modernizaci a zdvojkolejnění trati, pro kterou 

Úprava křižovatky silnic I/37 a III/29813 v 
severovýchodní části Opatovic v místě, kde odbočuje 
obchvat Opatovic, představuje řešení nové křižovatky 
na již realizované a zkolaudované stavbě přeložky 
silnice I/37 Březhrad – Opatovice, konkrétně MÚK 
Opatovice – sever; varianta byla v roce 2010 
prověřována ŘSD; k řešení této varianty se zástupci 
resortu dopravy (Ministerstva dopravy, ŘSD) a také 
obce Opatovice nad Labem  stavěli zamítavě hlavně z 
důvodů, že napojení levobřežní části města Hradec 
Králové a obce Vysoká nad Labem na novou 
komunikaci I/37 je řešeno jednak ve stávajícím a také v 
nově pořizovaném Územním plánu Hradce Králové 
prostřednictvím „Jižní spojky“(komunikace I.třídy) a 
také prostřednictvím propojení z MÚK Březhrad 
jihovýchodním směrem přes Labe na komunikaci 
III/29810. 
Na základě výsledků pracovních jednání (především 
jednání dne 25.9.2014) je do návrhu územního plánu 
zakreslena překryvná plocha územní rezervy pro 
budoucí silnici III.třídy propojující původní silnici I/37 
se stávající místní komunikaci u SIKA. Propojení bude 
řešeno z původní trasy silnice I/37 jihovvýchodním 
směrem v místě inundačního mostu pod novou 
čtyřpruhovou silnicí I/37. V souvislosti s úpravou řešení 
dopravní infrastruktury projektant doplnil prokázání a 
odůvodnění zajištění koordinace systémů dopravní 
infrastruktury z hlediska širších vztahů do kapitoly c) 
Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska 
širších vztahů. Tímto řešením bude odbourán nárůst 
intenzit dopravy na páteřní silnici II/324 vzniklé v 
souvislosti se zprovozněním silnice I/37, tj. veškerá 
tranzitní doprava z levobřežní části Hradce Králové a 
z obce Vysoká nad Labem ve směru na Pardubice a 
Prahu bude využívat výše uvedené propojení původní 
silnice I/37 se stávající místní komunikaci u SIKA jižním 
směrem na mimoúrovňovou křižovatku. 
 
Připomínce se v bodě 2.16. nevyhovuje. 
Plocha územní rezervy R4 zůstane v návrhu ÚP beze 
změny. 
Odůvodnění: 
Plocha územní rezervy R4 je dle stanoviska 
Ministerstva dopravy vyhovující. Zdvojkolejnění 
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je nutné v ÚPO v souladu se ZÚRPk vymezit 
potřebnou zastavitelnou plochu. Plocha 
územních rezerv neumožňuje realizaci této 
stavby. 
 
 
 
 
 
 
 

2.17. Prověřit možnost vedení cyklistické stezky 
Mechu a perníku spojující Hradec Králové a 
Pardubice po pravém břehu Labe přes k.ú. 
Opatovice n.L. 

Odůvodnění: 

Problémy s výkupy pozemků potřebnými pro 
realizaci této stezky v plánované trase podél 
levého břehu Labe v k.ú. Bukovina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.18. Prověřit možnost pěšího a cyklo propojení 
rozvojových ploch OM - občanské vybavení -
 komerční zařízení malá a střední navržených 
západně od původního úseku silnice I/37 
(jedná se o plochy P18, Z23 a P12) s centrem 
Opatovic přes Opatovický kanál a stávající 
zástavbu vymezenou ve stabilizované ploše 
SM a za tímto účelem vymezit plochu 
přestavby PV1 a vymezit ji jako plochu pro 
veřejné prostranství, pro kterou lze uplatnit 
předkupní právo. 

Odůvodnění: 

Zajistit lepší prostupnost území pro pěší a 

železniční tratě č. 031 je dle dokumentace řešena na 
stávajících pozemcích železnice; další související stavby 
jsou vymezeny jako zastavitelné plochy: 
- Z38 a – d, která slouží také pro umístění VPS VD4, 
VD5, VD6 a VD7 – nová železniční zastávka včetně 
přístupových cest a komunikací jižně od sídla 
Pohřebačka;  
- Z4a,b - která slouží také pro umístění VPS VD1 – nové 
připojení silnice III/03324 na II/324 severně od 
chráněného železničního přejezdu v sídle Pohřebačka; 
Šířka územní rezervy je vymezena v souladu se ZÚR Pk.  
 
Připomínce se v bodě 2.17. vyhovuje. 
Cyklistická stezka Mechu a perníku spojující Hradec 
Králové a Pardubice je do návrhu ÚP zakreslena 
v souladu s projektovou dokumentací. 
Odůvodnění: 
Cyklistická stezka Mechu a perníku spojující Hradec 
Králové a Pardubice je v území obce Opatovice nad 
Labem vedena z větší části po stávajících účelových 
veřejně přístupných komunikací; tyto komunikace jsou 
v návrhu ÚP zobrazeny jako stabilizované plochy DS2, 
ve kterých je provoz cyklostezek přípustným využitím 
doplňkovým. Úsek cyklostezky od mostu přes Labe na 
severovýchodním okraji řešeného území po účelovou 
komunikaci III. třídy na Vysokou nad Labem je v návrhu 
ÚP zobrazen jako návrh cyklistické stezky; tento úsek 
vymezuje návrh ÚP jako stavbu VPS s možností 
vyvlastnění.   Návrh ÚP umožňuje také variantní řešení 
cyklostezky (CS2-var), pro tuto trasu není vymezen 
koridor pro VPS.   
 
Připomínce se v bodě 2.18. nevyhovuje. 
Pěší a cyklo propojení rozvojových ploch OM 
navržených západně od původního úseku silnice I/37 
(plochy P18, Z23 a P12) s centrem Opatovic přes 
Opatovický kanál prostřednictvím plochy přestavby 
PV1, která by měla vymezené předkupní právo, 
v návrhu ÚP nebude. 
Odůvodnění: 
Tento záměr uplatněný v připomínce byl konzultován 
se zástupci obce Opatovice nad Labem; obec vymezení 
předkupního práva v její prospěch pro výše uvedené 
účely nesleduje a nepodporuje.  
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cyklisty mezi centrální oblastí Opatovic a 
navrženými plochami občanského vybavení. 

2.19. V kapitole d.3. Občanské vybavení opravit 
zkratky ploch občanského vybavení v souladu 
s legendou hlavního výkresu a ostatními 
kapitolami textové části. 

Odůvodnění: 

U ploch „občanské vybavení - komerční zařízení 
malá a střední" a „občanské vybavení -
 komerční zařízení plošně rozsáhlá" jsou v 
kapitole d.3. uvedeny zkratky SM a SK, přitom v 
legendě grafické části a v ostatních kapitolách 
textové části jsou používány zkratky OM a OK. 

2.20. Do kapitoly e.4. Protierozní a protipovodňová 
opatření doplnit návrh staveb a opatření proti 
povodním a pro řízené rozlivy (suché poldry), 
pokud existují podklady, ze kterých je možné 
plochy pro tyto stavby a opatření stanovit, a 
potřebné plochy pro jejich realizaci vymezit v 
grafické části ÚPO včetně vymezení ploch pro 
veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná 
opatření. 

Odůvodnění: 

V návrhu ÚPO tato povinná část zcela chybí. 
Vzhledem k tomu, že část obce se nachází v 
záplavovém území Labe, není zřejmé, jak se 
projektant s touto skutečností vypořádal. 
Řešeni dílčích protipovodňových opatření pro 
jednotlivé plochy je nekoncepční. 
 
 
 
 
 

2.21. Ke kapitole f.1. Stanovení podmínek využití 
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem 
využití: 
V odůvodnění podmínek využití jednotlivých 
ploch s rozdílným způsobem využití definovat 
pojmy „občanská vybavenost", „drobná a 
řemeslná výroba", „stavby pro bydlení majitele 
respektive správce areálu". 

 
 
 
Připomínce se v bodě 2.19. vyhovuje. 
Projektant opravil v kapitole d.3. Občanské vybavení 
zkratky ploch občanského vybavení v souladu s 
legendou hlavního výkresu a ostatními kapitolami 
textové části (SM, SK za OM, OK). 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínce se v bodě 2.20. nevyhovuje. 
Do kapitoly e.4. Protierozní a protipovodňová opatření 
návrh staveb a opatření proti povodním doplněn 
nebude. 
Odůvodnění: 
Projektant doplnil do textové části odůvodnění do 
kapitoly i.3, části Technická infrastruktura, Vodní 
hospodářství, jak návrh ÚP předpokládá řešení ploch 
s ohledem na záplavové území; je zde doplněno také, 
že pro řešené území není zpracována dokumentace, 
která by komplexně posoudila vodohospodářské 
poměry v území. Na základě výsledků veřejného 
projednání návrh ÚP reaguje  na nově vydané opatření 
obecné povahy - „záplavové území (dále jen 
„ZÚ“)významného vodního toku Labe na území 
Pardubického kraje ř.km 935,713-986,988 a „aktivní 
zóna záplavového území (dále jen „AZZÚ“) 
významného vodního toku Labe na území 
Pardubického kraje ř.km 935,713-986,988“ – které 
nabylo účinnosti dne 29.12.2015. 
 
Připomínce se v bodě 2.21. vyhovuje. 
Pojem „občanská vybavenost" byl změněn na pojem 
občanské vybavení, pro které platí definice stavebního 
zákona; pojem drobná a řemeslná výroba je použit 
v označení plochy s rozdílným způsobem využití 
v souladu s metodikou MINIS, která je požadována 
zadáním respektovat. Všechny požadované definice 
pojmů jsou doplněny do odůvodnění návrhu ÚP do 
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Pokud jsou některé pojmy definovány, je třeba 
v podmínkách využití jednotlivých ploch tyto 
pojmy důsledně užívat v souladu s touto 
definicí. 
V Zásadách prostorového upořádání u ploch 
bydlení nahradit text „stavebních úprav" 
textem „změn dokončených staveb". 
Zásady prostorového uspořádání stanovit i pro 
ostatní typy ploch v urbanizovaném území. 

Odůvodnění: 

V § 2 odst. 1 písm. k) SZ je definována pouze 
občanská vybavenost, která je součástí veřejné 
infrastruktury (jedná se o zúžený výčet); není 
zřejmé, co se rozumí „drobnou a řemeslnou 
výrobou"; není zřejmé, zda stavbou pro bydlení 
majitele respektive správce areálu může být i 
rodinný dům nebo musí převažovat jiný účel 
užívání stavby a bydlení je pouze doplňkové 
využití stavby (vazba na definici rodinného 
domu uvedená v § 2 písm. a) vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o podmínkách využívání území, 
ve znění pozd. předpisů). 
Některé pojmy jsou sice v odůvodnění návrhu 
ÚPO definovány, ale v podmínkách ploch s 
rozdílným způsobem využití jsou užity jinak 
(např. v odůvodnění je definován pojem 
„negativní dopady na životní prostředí" a v 
nepřípustném využití většiny ploch jsou 
uváděny „veškeré stavby a činnosti, jejichž 
negativní účinky na životní prostředí (zejména 
škodlivé exhalace, hluk, teplo,...) - toto není 
nutné znovu takto podrobně vypisovat). 
Dle § 2 odst. 5 SZ jsou stavební úpravy pouze 
jednou z kategorií změn dokončených staveb, 
kterou se prostorové uspořádání staveb 
nemění - mění se přístavbami a nástavbami. 
Zásady prostorového uspořádání jsou 
stanoveny pouze pro některé typy ploch. Pro 
zastavitelné plochy a plochy přestavby pro 
ostatní urbanizované funkce jsou sice tyto 
podmínky stanoveny v kapitole c.2., ale při 
změnách dokončených staveb či dostavbách 
proluk ve funkčně stabilizovaných plochách 
může dojít k nevhodným a nežádoucím 

kapitoly i.4. Výraz „stavebních úprav" je nahrazen 
výrazem „změn dokončených staveb". Pokud nemá 
konkrétní plocha s rozdílným způsobem využití zásady 
prostorového uspořádání stanoveny, tak platí 
podmínky prostorového uspořádání konkrétních ploch 
změn a stanovené zásady urbanistické koncepce, 
případně další.    
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změnám zástavby. 
2.22. Koridor pro veřejně prospěšnou stavbu pro 

technickou infrastrukturu VT5 vymezit tak, 
aby nezasahoval na pozemek p.p.č. 220/2 v k.ú. 
Opatovice nad Labem, který je v mém 
vlastnictví. 
Odůvodnění: 

Sousední pozemek p.p.č. 1569/4 v k.ú. 
Opatovice n.L, na kterém je veřejně přístupná 
cesta zpřístupňující čerpací stanici a na kterém 
je koridor navržen, má dostatečnou šířku a 
není nutné zasahovat na soukromý pozemek. 
 
 
 
 

2.23. Plochu Z16 vymezenou jako OV - občanské 
vybavení - veřejná infrastruktura vymezit jako 
plochu pro veřejně prospěšnou stavbu 
veřejného občanského vybavení, pro kterou lze 
uplatnit předkupní právo. 

Odůvodnění: 

Plocha je navržena na pozemku určeném pro 
rozšíření areálu základní školy, který je v 
soukromém vlastnictví. 

2.24. V odůvodnění návrhu ÚPO upravit kapitoly 
týkající se vyhodnocení souladu s PÚR, ZÚR Pk, 
s cíli a úkoly územního plánování, se zadáním 
ÚPO atd. 

Odůvodněni: 

Některá vyhodnocení neodpovídají navržené 
urbanistické koncepci, o dodržení některých 
stanovených zásad v návrhu ÚPO lze 
pochybovat. Jedná se např. o nerespektování 
ochrany ZPF I. a II. třídy jako zásadního limitu 
využití území, vytváření podmínek pro 
hospodárné využití zastavěného území, 
koordinaci kapacit ploch pro bydlení s reálnými 
potřebami rozvoje obce a jejich rovnoměrné a 
vyvážené rozložení na území obce, neuvedení 
důvodů nesledování záměru K01 - napojení 
obce na ČOV Pardubice dle ZÚRPk apod. 

 
Připomínce se v bodě 2.22. nevyhovuje. 
Část koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu pro 
technickou infrastrukturu VT5, která zasahuje  na 
pozemek p.p.č. 220/2 v k.ú. Opatovice nad Labem, je 
na základě veřejného projednání vypuštěna. 
Odůvodnění: 
Na základě veřejného projednání je z návrhu ÚP 
vypuštěna zastavitelná plocha Z21 určena pro plochu 
RZ – zahrádkové osady. Koridor pro veřejně 
prospěšnou stavbu pro technickou infrastrukturu VT5 
v území v blízkosti pozemku p.p.č. 220/2 v k.ú. 
Opatovice nad Labem měl za úkol zajistit hlavní 
vodovodní řád pro plochu Z21; vzhledem k tomu, že je 
plocha vypuštěna, ztrácí význam i předmětná část 
koridoru VT5. 
 
Připomínce se v bodě 2.23. nevyhovuje. 
Plocha Z16 vymezená jako OV - občanské vybavení - 
veřejná infrastruktura nebude vymezena jako plocha 
pro veřejně prospěšnou stavbu, pro kterou lze uplatnit 
předkupní právo. 
Odůvodnění: 
Pro areál základní školy je zpracovaná dokumentace, 
která s pozemkem plochy Z16 neuvažuje.    
 
 
 
Připomínce se v bodě 2.24. vyhovuje.  
Projektant upravil a doplnil kapitoly týkající se 
vyhodnocení souladu s PÚR, ZÚR Pk, s cíli a úkoly 
územního plánování, se zadáním ÚPO atd.  
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2.25. V odůvodnění návrhu ÚPO řádně propracovat 
kapitolu m) Vyhodnocení účelného využití 
zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch. 

Odůvodněni: 

Tato kapitola je zpracována velice povrchně a 
neúplně (pouze pro bydlení). Není zřejmé kolik 
projektant počítá, že vznikne b.j. v prolukách a 
jaký podíl bytů vznikne v plochách přestaveb a 
zastavitelných plochách SM a SC, chybí řádné 
bilancování b.j. pro jednotlivé zastavitelné 
plochy a tedy odůvodnění potřeby vymezení 
navrženého počtu a velikosti zastavitelných 
ploch pro bydlení. Dále zcela chybí 
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných 
ploch pro ostatní funkce tj. pro rekreaci, 
občanské vybavení a pro výrobu a skladování a 
jejich vzájemné proporcionality. 

Přílohy: 

1. snímek katastrální mapy se zákresem 

2. snímek hlavního výkresu se zákresem 

 

 
Připomínce se v bodě 2.25. vyhovuje.  
Projektant propracoval kapitolu m) Vyhodnocení 
účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 
potřeby vymezení zastavitelných ploch a doplnil i pro 
další navrhované zastavitelné plochy.  

 

 

13 Ivanka Rakovská, 
Hradec Králové, 
 připomínka ze dne 3.4.2014   

Připomínka č. 5 

Jsem výlučným vlastníkem pozemku p.č. 1114 v obci 
Opatovice nad Labem, katastrální území Pohřebačka.  
Tento pozemek je využíván k zahrádkaření a k 
pěstováni produktu pro vlastní potřebu a k rekreaci. 
Mým záměrem je využití pozemku pro výstavbu 
rodinného domu rodinných příslušníku. Tento 
pozemek je historicky ve vlastnictví naši rodiny, nebyl 
získán za účelem spekulace a rádi bychom ho v 
budoucnu využili pro výstavbu jednoho rodinného 
domu. Na přiloženích výkresech a snímcích mapy KN je 
navrženo případné umístění tohoto domu v souvislosti 
s ochranným pásmem lesa, vodního toku a 
komunikace III. třídy. Dle našeho názoru tento 
pozemek logicky navazuje na zástavbu obce (pozemek 
60/19) a na budoucí rezervu pro výstavbu 1117/1. Z 
výše uvedených důvodu požaduji, aby v novém ÚP 
Opatovice nad Labem byla tato lokalita vymezena v 
ploše umožňující využití pro bydlení v rodinných 

Připomínce se nevyhovuje. 
Pozemek p.č. 1114 v k. ú. Pohřebačka zůstane nadále 
v ploše NSzp. 

Odůvodnění: 

Předmětný pozemek leží mimo zastavěné území, 
západně od levého přítoku Libišanského odpadu, leží 
ve volné krajině. Téměř celý pozemek je zasažen 
ochranným pásmem lesa, který leží ze severní a jižní 
strany pozemku a ochranným pásmem silnice III. třídy. 
Pozemek nemá dosažitelné sítě technické 
infrastruktury pro bezproblémové a ekonomicky 
hospodárné zřízení přípojek. Pozemek na zástavbu 
obce logicky nenavazuje, dotýká se pouze jedním svým 
rohem zastavěného území, jinak vybíhá do volné 
krajiny. Na zástavbu obce logicky navazuje plocha 
územní rezervy R1; vymezení ploch územních rezerv 
jako zastavitelných ploch pro bydlení nastane, až 
budou všechny vymezené plochy změn min. z 80% 
naplněny. Odůvodnění návrhu ÚP obsahuje v kapitole 

- 
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domech. 

Přílohy: 

Snímek mapy KN1 

Snímek mapy KN2 

Navržení případného umístění RD 

m) výpočet potřeby ploch pro bydlení; územní plán 
navrhuje plochy pro bydlení na období 10 let včetně 
20% rezervy; lze tedy předpokládat, že potřeba 
vymezení nových ploch pro bydlení v územním plánu 
nastane za zhruba cca 10 let. Územní plán, tedy 
opatření obecné povahy tímto chrání zemědělskou 
půdu a volnou krajinu; nové zastavitelné plochy pro 
bydlení budou vymezeny v souladu s § 55 odst. 4 
stavebního zákona až na základě nemožnosti využít již 
vymezené zastavitelné plochy.  

Na základě výše uvedeného pozemek není vhodný 
z hlediska § 18 a § 19 stavebního zákona k zastavění.    

14 Jitka Žižková, zastupitelka 
obce Opatovice nad Labem 
 

Připomínka č. 6 
Dne 6. 12. 2012 Zastupitelstvo obce Opatovice nad 
Labem přijalo usnesení U 4.02/08/2012 ve znění: „ 
Zastupitelstvo obce schvaluje zapracování poznámky 
do dalšího stupně Územně plánovací dokumentace ve 
znění: Na základě obecního referenda konaného 24. 6. 
2006 bylo jako nepřípustná stavba v katastru obce 
určeno zařízení pro energetické využití odpadu (EVO) či 
spalovna odpadu." 
Na základě tohoto usnesení požaduji zapracování této 
poznámky do textové části Územního plánu Opatovice 
nad Labem. 

 
Žádám Vás o písemné stanovisko o vypořádání této 
připomínky. 

Připomínce se vyhovuje. 
Na základě výsledků veřejného projednání jsou 
výsledky obecního referenda konaného 24. 6. 2006 
zapracovány do textové části návrhu ÚP. 

 

 

- 

15 DSK stavebniny s.r.o., 
Raisova 258, 
500 02 Hradec Králové, 
připomínka ze dne 8.1.2014  

Připomínka č. 7 
Zasíláme tímto připomínku k návrhu územního plánu 
Opatovice nad Labem. V obci provozujeme 
maloobchodní prodejnu nářadí a prodejní sklad 
stavebnin. V návrhu územního plánu je plocha našeho 
pozemku označena jako typ „SM" (plochy smíšené 
obytné-příměstské), které neodpovídá stávajícímu 
využiti. Navrhujeme změnu označení na typ „OM" 
(občanské vybavení - komerční zařízení malá a 
střední}, které vystihuje stávající využití pozemku. 
Stávající provoz nemá vliv na pohodu bydlení v 
nejbližších obytných objektech, dokladem je i to, ze se 
provoz stavebnin se na tomto pozemku rozvíjí jíž od 
roku 1997 v souladu s okolím. 
Dále jsme domluvení na odkupu sousedního pozemku 
č. 190, kde stávající majitel p. Kartous souhlasí s 

Připomínce se částečně vyhovuje. 

Projektant plochu pozemků – p.č.st. 89/1, 661, 113, 
p.č. 186/1, 192, 189/2 a 190, kromě pozemku p.č. 89/2 
k.ú. Opatovice nad Labem zahrnul do stabilizované 
plochy OM – občanské vybavení – komerční zařízení 
malá a střední. Pozemek p.č. 89/2 k.ú. Opatovice nad 
Labem je evidován v katastru nemovitostí jako objekt 
k bydlení a z toho důvodu je ponechán ve stabilizované 
ploše SM.  
Na základě požadavku dotčeného orgánu - Krajské 
hygienické stanice Pardubického kraje, projektant 
doplnil podmínku do kapitoly c) Urbanistické koncepce 
- umisťování staveb a zařízení, které by vyžadovaly 
ochranu před hlukem z provozu na silniční komunikaci 
je podmíněně přípustné za předpokladu, že v dalším 
řízení bude prokázáno nepřekročení maximální 

Uvedené pozemky byly zahrnuty do 
stabilizované plochy OM – 
občanské vybavení – komerční 
zařízení malá a střední s výjimkou 
části pozemku 89/2 pod objektem 
původní fary. Ten je ponechán s 
ploše SM – plochy smíšené obytné 
– příměstské 
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budoucím využitím pozemku na provoz stavebnin. 
Nový pozemek hodláme využit jako manipulační a 
odstavnou plochu pro zákazníky s automobily do 3,5t 
 
S ohledem na další fungování a rozvoj firmy žádáme o 
přehodnocení plochy našich pozemků uvedených na 
LV 764 a sousedícího pozemku č. 190, (kde je 
domluven odkup od majitele), oboje v k.ú 575429 
Opatovice nad Labem dle nákresu na kód „OM". 

Příloha: 

Výřez z hlavního výkresu 

přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i 
venkovních prostorech.   

16 JRT Agi Pardubice, 
Pardubice, David Říha – 
předseda spolku, připomínka 
ze dne 3.4.2014 

Připomínka č. 8 

JRT Agi klub Pardubice, se sídlem Češkova 691, 
Pardubice, IČ: 22896198 (dále jen spolek), je 
občanským sdružením členů provozujících sportovní 
kynologii, zejména Agility. Spolek v současné době 
jedná s ŘSD o možnosti nájmu a využití nemovitostí 
bývalého sportovního areálu, který obsahuje: stavbu 
bez čp/če s pozemkem stp.č. 458 a pozemky ostatní 
plochy parc.č. 1548/10, 1548/8, 1716/8, vedené na LV 
č.422, kat. území Opatovice nad Labem, obec 
Opatovice na Labem, kraj Pardubický, v majetku státu 
se kterým hospodaří ŘSD Pardubice. Nemovitosti 
bývalého sportovního areálu jsou v současné době 
využívány jako zařízení staveniště pro realizaci stavby 
dopravní infrastruktury silnice I/37 v uvedené lokalitě. 
Záměrem spolku je získat pronájem uvedených 
nemovitostí popř. jejich převod do svého vlastnictví - 
to vše k účelům provozování Agility a sportovní 
kynologie, organizaci výcviku, tréninků, a s tím 
souvisejících a doprovodných aktivit. V rámci těchto 
činností spolek příležitostně pořádá i akce jako jsou 
kynologické závody a výstavy, a s nimi spojený prodej 
chovatelských potřeb a občerstvení. 
V návrhu územního plánu je tento areál označen jako 
plocha přestavby P 14 s funkčním vymezením OK - tj. 
občanské vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá, 
s výjimkou pozemku parc.č. 1716/8 který se nachází v 
ploše s funkčním využitím DS1 - tj. dopravní 
infrastruktura-silniční síť. Přestože se v plochách 
přestavby P14 nachází stávající stavba na st.p. 458 jejíž 
stávající využití nemůže stávající ani nový územní plán 
nikterak omezit, spolek pro svou shora uvedenou 

Připomínce se nevyhovuje. 

Plocha P14 bude plochou ZO – zeleň – ochranná a 
izolační.   

Odůvodnění: 
Na základě výsledků společného a veřejného 
projednání je upravena trasa překryvné plochy územní 
rezervy R5 pro budoucí silnici III.třídy propojující 
původní silnici I/37 se stávající místní komunikaci u 
SIKA. Překryvná plocha územní rezervy R5 překrývá i 
plochu P14, která je do doby možné výstavby silnice 
vymezena jako přestavbová plocha určena pro 
nezastavitelnou plochu ZO. 

Tento způsob řešení vyplynul především z připomínek 
obce Vysoká nad Labem a města Hradec Králové, kteří 
připomínkovali, že předložený návrh ÚP nezohledňuje 
a neřeší dopravní vazby a přerušuje historické 
propojení sídel Opatovice nad Labem, Vysoké nad 
Labem a Moravského předměstí Hradce Králové. 
Kritická dopravní situace, na kterou upozornili obce ve 
svých připomínkách, vznikla zprovozněním nové 
přeložky I/37 v úseku Opatovice nad Labem Březhrad – 
motoristům z těchto sídel se změnili podmínky pro 
přímé napojení na nadřazenou silniční síť – silnici I/37 
a zprovozněný úsek silnice R35 ve směru na Prahu. 
Výsledkem řešení této situace je vzájemná dohoda 
tohoto řešení a to formou vymezení územní rezervy 
R5. V rámci veřejného projednání na základě 
uplatněné námitky č. 4 je trasa koridoru R5 upravena. 
Veřejný zájem pro výstavbu budoucí výše uvedené 
komunikace převažuje nad zájmem soukromým a 
z těchto důvodů se připomínce nevyhovuje.   

- 
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činnost (výstavnictví, prodej chovatelských potřeb, 
občerstvení) předpokládá i možnost realizace nových 
staveb či zařízení, popř. realizaci změn staveb 
stávajících, ovšem nikoliv staveb plošně rozsáhlých či 
většího hmotového řešení. Z těchto důvodů proto 
spolek ve lhůtě uvedené ve zveřejnění návrhu 
územního plánu Opatovice nad Labem ze dne 7.2.2014 
Sp.zn.: OHA/9806/2008/Zm a Č.j.:MmP 8077/2014 
podává k návrhu územního plánu Opatovice nad 
Labem tyto připomínky a žádá o jejich zapracování: 

- na nemovitostech, zařazených do plochy P 
14, rozšířit navržené funkční využití typu OK o 
funkční využití typu OM - občanské vybavení 
- komerční zařízení malá a střední, které by 
umožnilo spolku realizaci případných staveb 
či zařízení nejen plošně rozsáhlých a většího 
hmotového řešení, 

- v případě, že takový souběh funkčního využití 
OK i OM není z nějakého důvodu v ploše P 14 
možný, navrhnout pro plochu P14 pouze 
funkční využít typu OM -občanské vybavení - 
komerční zařízení malá a střední. 

17 Mgr. Miloš Žák, Hradec 
Králové, připomínka ze dne 
31.3. 2014 

Připomínka č. 9 

Věc: nesouhlas s „Návrhem územního plánu Opatovice 
n.L.“ 

Odůvodnění: Mezi naším pozemkem č. 1653/4 v k.ú. 
Opatovice n.L. a tělesem přivaděče na obec Čeperka je 
účelová komunikace, která slouží také jako příjezdová 
komunikace na náš pozemek. 

Ve výše již zmíněném „Návrhu územního plánu“ tato 
účelová komunikace již zcela chybí a je nahrazena 
plochou ZO-zeleň. S tím naprosto nemůžeme 
souhlasit. 

Již zmíněná účelová komunikace /což je zbytek 
původní státní silnice Hradec Králové – Pardubice, 
před stavbou EOP/, ústící na I 37, je jediným přístupem 
na náš pozemek. 

Po právní stránce máme tuto skutečnost zajištěnou 
věcným břemenem práva chůze a jízdy. Viz: 

- Smlouva o zřízení věcného břemene, Katastrální 
úřad pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, 
Katastrální pracoviště Pardubice. 

Vklad práva povolen rozhod. č.j. V 1186/2004-606. 

Připomínka je bezpředmětná. 

Stávající účelová komunikace mezi pozemkem č. 
1653/4 v k.ú. Opatovice n. L. a tělesem přivaděče dle 
návrhu nového ÚP může být zachována i nadále. 

Odůvodnění: 

Výše uvedená účelová komunikace leží dle návrhu ÚP 
ve stabilizované ploše ZO – zeleň ochranná a izolační. 
Dle stanovených podmínek využití plochy ZO jsou 
přípustným využitím doplňkovým – účelové a 
přístupové komunikace zajišťujících obsluhu přilehlých 
ploch. Stávající účelová komunikace je tedy v souladu s 
návrhem ÚP. 

  

- 
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Vklad zapsán v katastru nemovitostí dne 13. 4. 2004. 
Právní účinky vkladu vznikly dnem 20. 2. 2004. 

Dále přikládáme část geometrického plánu ze dne 
14. 3. 2003, číslo plánu 617-011/2003, s vyznačením 
věcného břemena, jehož jeden prvopis je uložen u 
katastrálního úřadu. 

Okolí našeho pozemku 1653/4 v k.ú. Opatovice n.L. je 
poznamenáno dlouholetou stavební činností spojenou 
se stavbou silnice R 35 a přestavbou silnicí I 37. 
Samotný pozemek je dlouhodobě využíván 
zúčastněnou firmou SKANSKA /od roku 2007/ a to 
minimálně do roku 2015. 

To však nic nemění na našem výše zmíněném právu 
věcného břemena dle geo. plánu. 

Proto Vás žádáme, aby výše zmíněná účelová 
komunikace byla v novém územním plánu obce 
zachována. 

Příloha: 

Část geometrického plánu ze dne 14. 3. 2003 

18 Milan Ryšán, 
Pardubice, připomínka ze dne 
3.4.2014  

Připomínka č. 10 
Vážení, 
předně uvádím, že jsem si pro toto řízení zvolil svým 
právním zástupcem JUDr. Jarmilu Černou, advokátku, 
se sídlem Sladkovského 484, 530 02 Pardubice, o čemž 
k důkazu přikládám plnou moc. 

V souladu s Veřejnou vyhláškou Magistrátu města 
Pardubic ze dne 7. 2. 2014 tímto dle ustanovení § 50 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen 
stavební zákon) podávám připomínky k Návrhu 
územního plánu Opatovice nad Labem. 

Předmětný územní plán se mě dotýká, neboť jsem 
vlastníkem spoluvlastnického podílu o velikosti 3/4 k 
pozemkům p. č. 35/9 a p. č. 1129 v obci Opatovice nad 
Labem, v k. ú. Pohřebačka, zapsáno na LV č. 26 u 
Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální 
pracoviště Pardubice, které jsou návrhem územního 
plánu dotčeny. 

Seznámil jsem se s Návrhem územního plánu 
Opatovice nad Labem vypracovaným Atelierem 
Aurum, s.r.o., Pardubice z ledna 2014. S obsahem 
návrhu územního plánu nesouhlasím z následujících 
důvodů. 

Připomínce se částečně vyhovuje. 

Část pozemku p.č. 35/9 k. ú. Pohřebačka, která byla 
původně ve stabilizované ploše ZO je zařazena do 
stabilizované plochy BI. Ostatní část pozemku p.č. 35/9 
a pozemek p.č. 1129 k.ú. Pohřebačka zůstali beze 
změny.  

Projektant zapracoval požadavek dotčeného orgánu 
pro pozemek p.č. 35/9 v k.ú. Pohřebačka, že funkce 
bydlení na p.p.č. 35/9 v k.ú. Pohřebačka bude vedena 
jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany před 
hlukem z provozu na stávajících silničních 
komunikacích č. II/324 a III/03324 a stávající železniční 
trati Pardubice - Hradec Králové. V další fázi řízení 
bude nutno doložit nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z provozu na silničních 
komunikacích č. II/324, č. III/03324 a stávající 
železniční trati Pardubice - Hradec Králové. 

Odůvodnění: 

Pozemek p.č. 35/9 leží dle návrhu ÚP ve stabilizované 
ploše BI – bydlení v rodinných domech – příměstské. 
Jeho menší část leží v zastavitelné ploše Z4 určené pro 
plochu DS1 – dopravní infrastruktura silniční – silniční 
síť (Z4a) a plochu ZO – zeleň – ochranná a izolační 

Část pozemku p.č. 35/9 v k.ú. 
Pohřebačka je vyznačen jako 
stabilizovaná plocha BI – bydlení v 
rodinných domech – příměstské 
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Dle návrhu územního plánu, bodu 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, písm. A Dopravní 
infrastruktura je označená veřejně prospěšná stavba 
VD1 určená pro plochu pro realizaci veřejně 
prospěšné stavby - nové připojení silnice III/03324 na 
silnici II/324 severně od chráněného železničního 
přejezdu v sídle Pohřebačka. Veřejně prospěšná 
stavba VD1 zahrnuje zastavitelnou plochu Z4 
sestávající se z částí Z4a a Z4b. Zastavitelná plocha Z4a 
zahrnuje funkční vymezení plochy DS1 - dopravní 
infrastruktura silniční - silniční síť a ZO -zeleň - 
ochranná a izolační. Plocha Z4b (zeleň ochranná a 
izolační) má být využita jako rozvojová plocha, když 
plocha změny Z4b je vymezena na severním okraji sídla 
Pohřebačka jako součást nově řešeného napojení 
silnice III. třídy na silnici II/324 severně od chráněného 
železničního přejezdu. 

Nemovitosti v mém vlastnictví se nacházejí v 
dotčeném území určeném pro veřejně prospěšnou 
stavbu VD1 uvedenou shora. Konkrétně pozemek p. č. 
1129 v k. ú. Pohřebačka je vymezen jako rozvojová 
plocha Z4b, Z4a (včetně DS1- dopravní infrastruktura a 
silniční-silniční síť) a ZO. Dále pozemek p. č. 35/9 v k. ú. 
Pohřebačka je označen jako plocha ZO. Novým 
vymezením mých pozemků v územním plánu dojde k 
jejich znehodnocení. S návrhem vymezení označených 
ploch zásadně nesouhlasím, jelikož pozemek p. č. 35/9 
v k. ú. Pohřebačka je dle stávajícího územního plánu 
sídelního útvaru Opatovice nad Labem určen jako zóna 
smíšená venkovského typu, kdy jsem tento pozemek 
zamýšlel využít k zástavbě. Tento záměr vyplývá i z 
mého přípisu adresovaného starostovi obce Opatovice 
nad Labem Ing. Pavlu Kohoutovi ze dne 14. 3. 2008, 
kdy jsem mu sdělil, že na dotčeném pozemku p. č. 35/9 
a p. č. 1129 (dříve označen jako pozemek p. č. 370) v k. 
ú. Pohřebačka zamýšlím vystavět stavbu občanské 
vybavenosti. Dopisem ze dne 31.3. 2008 mi Ing. Pavel 
Kohout sdělil, že pozemek p. č. 35/9 v k. ú. Pohřebačka 
je platnou územně plánovací dokumentací sídelního 
útvaru Opatovice nad Labem určen k zástavbě, a to 

(Z4b). Celá zastavitelná plocha Z4 je dle návrhu ÚP 
současně vymezena jako veřejně prospěšná stavba 
(VPS) pod označením VD1, pro kterou lze práva k 
pozemkům vyvlastnit. Veřejná prospěšnost stavby VD1 
je daná veřejným zájmem, který je zakotven v 
nadřazené územně plánovací dokumentace – Zásady 
územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR PK); jedná 
se o VPS pod označením D102 – zdvojkolejnění 
železniční trati č. 031 Pardubice – Hradec Králové. VPS 
pod označením návrhu územního plánu VD1 je 
plochou dopravní infrastruktury silniční Z4a, která řeší 
přeložku silnice III/03324 tak, aby byla splněna 
podmínka minimální vzdálenosti hranice křižovatky od 
nebezpečného pásma přejezdu; jedná se o 
doprovodnou stavbu nezbytnou k zajištění řádného 
užívání stavby zdvojkolejnění železniční trati č. 031 
Pardubice – Hradec Králové. Dle článku 140 ZÚR PK 
platí, že pro účely vymezení ploch a koridorů VPS se za 
součást stavby považují též zařízení a doprovodné 
stavby nezbytné k provedení stavby a k zajištění 
řádného užívání stavby, jako jsou zařízení staveniště, 
přípojky inženýrských sítí, příjezdové komunikace a 
napojení na komunikace nižšího řádu, doprovodná 
zařízení technické infrastruktury, doprovodné dopravní 
stavby apod., pokud nejsou samostatnou VPS nebo 
VPO (veřejně prospěšným opatřením).  

Vlastník pozemků požaduje, aby pozemky p. č. 35/9 a 
p. č. 1129 vk. ú. Pohřebačka byly i nadále vymezeny v 
územním plánu jako zóna smíšeného venkovského 
typu a zemědělská plocha jako v současné době. Dle 
platného Územního plánu sídelního útvaru Opatovice 
nad Labem (dále jen „ÚPSÚ“), který byl schválen 
Zastupitelstvem obce Opatovice nad Labem dne 
16.5.1995 leží pozemek p.č. 35/9 v urbanizovaném, 
zastavěném území, ve stabilizované ploše OB – zóna 
venkovského typu smíšená – obytná; pozemek p.č. 
1129 leží dle ÚPSÚ v neurbanizovaném nezastavěném 
území, v ploše zemědělské. Zóna venkovského typu 
smíšená – obytná OB slouží dle Obecně závazné 
vyhlášky č. 4/97 (ve znění pozdějších předpisů) o 
závazných částech Územního plánu obce Opatovice 
nad Labem (dále jen „vyhláška“) pro bydlení se 
zázemím užitkových zahrad a možností chovu 
drobného domácího zvířectva a omezeným chovem 
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rodinného bydlení a občanské vybavenosti. Z 
uvedeného vyplývá, že jsem vždy legitimně očekával, 
že výstavba na tomto pozemku bude možná. Pozemek 
p. č. 1129 v k. ú. Pohřebačka je ve stávajícím územním 
plánu vymezen jako zemědělská plocha, kterou jsem 
chtěl i nadále využívat k pronájmu zemědělskému 
družstvu. 

Navrhovanou změnou územního plánu dojde k 
významnému zásahu do mého vlastnického práva, kdy 
mi bude znemožněno využít předmětné pozemky k 
účelům mnou a druhou spoluvlastnicí, paní Danielou 
Walk Sokolovou, zamýšleným. V této souvislosti 
odkazuji na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 
j. 2Ao 4/2008-88, které stanoví, že „ představuje-li 

změna využiti pozemků provedená v novém územním 

plánu omezení vlastnického práva ve smyslu čl. 11 

odst. 4 LZPS a nebyla-li v této souvislosti vlastníkovi 

pozemků poskytnuta náhrada, jde o nepřiměřenou 

právní regulaci (porušení principu proporcionality) a 

důvod, pro který se územní plán v dané části ruší". 
Jsem přesvědčen, že v souladu s citovaným rozsudkem 
mám právo na ochranu před tímto zásahem, neboť 
jsem nemohl předpokládat změnu územního plánu 
navrhovaným způsobem (zejména s ohledem na určení 
pozemků jako zónu smíšenou venkovského typu a 
zemědělskou plochu dle stávajícího územního plánu) a 
svědčí mi tak právo legitimního očekávání o možnosti 
využívání předmětu svého vlastnictví stejným 
způsobem, jak tomu bylo v okamžiku jeho nabytí. Své 
tvrzení opírám i o citované stanovisko starosty obce 
Opatovice nad Labem Ing. Pavla Kohouta. 
Navrhovaným územním plánem dochází k omezení 
mého vlastnického práva, kdy nemohu předmětné 
pozemky využít zamýšleným a očekávaným 
způsobem a současně dochází k omezení mého práva 
svobodně podnikat, kdy toto právo je také chráněno 
ústavním pořádkem. 

Upozorňuji dále na to, že v souvislosti s navrhovaným 
územním plánem mi nebyla poskytnuta žádná náhrada 
a došlo tak k porušení čl. 11 odst. 4 LZPS. Přijetím 
navrhovaného územního plánu by došlo k omezení 
mého vlastnického práva bez poskytnutí náhrady, což 
je zcela protiústavním postupem, který nesplňuje míru 

zemědělského zvířectva a s odpovídající občanskou a 
technickou vybaveností a dopravou. Přípustné funkční 
využití zóny OB je rodinné bydlení s užitkovými 
zahradami a chovem drobného domácího a omezeným 
počtem zemědělského zvířectva a obytné domy a další. 
Vlastník pozemku uvádí, že návrhem ÚP dochází k 
omezení jeho vlastnického práva, protože nemůže 
pozemky využít zamýšleným a očekávaným způsobem 
a současně dochází k omezení jeho práva svobodně 
podnikat, kdy toto právo je také chráněno ústavním 
pořádkem. V textu připomínky není uvedeno, jakým 
způsobem chtěl vlastník pozemky využít, jakou stavbu 
chtěl na pozemcích umístit; nebyl doložen žádný záměr 
výstavby na předmětných pozemcích ani doklad 
příslušného stavebního úřadu o případném řízení o 
umístění stavby na těchto pozemcích. Vlastník 
pozemku pouze uvádí, že na pozemku p. č. 35/9 a p. č. 
1129 (dříve označen jako pozemek p. č. 370) v k. ú. 
Pohřebačka zamýšlí vystavět stavbu občanské 
vybavenosti, což také jak píše, sdělil i v dopise ze dne 
14. 3. 2008 starostovi obce Opatovice nad Labem Ing. 
Pavlu Kohoutovi. Starosta obce odpověděl dopisem ze 
dne 31. 03. 2008, ve kterém píše, že Rada obce 
neakceptuje požadavek pana Ryšána na zapracování 
pozemku p.č. 370 (dnes p.č. 1129) do zóny umožňující 
jakoukoliv zástavbu, neboť tento pozemek je v 
současné době z větší části zatížen věcným břemenem 
ochranného pásma Českých drah. U pozemku p.č. 35/9 
pan starosta konstatoval, že tento pozemek  je 
současně platnou územně plánovací dokumentací 
sídelního útvaru Opatovice nad Labem určen k 
zástavbě, a to rodinného bydlení a občanské 
vybavenosti.   

Jak již bylo výše uvedeno pozemek p.č. 35/9 leží ve 
stabilizované ploše OB, které hlavním využitím je 
bydlení; tato plocha má dle vyhlášky i další možné 
využití, které je charakterizováno jako přípustné, nebo 
výjimečně přípustné a také nepřípustné. Zda by bylo 
možné umístit konkrétní stavbu občanské vybavenosti 
na pozemku p.č. 35/9 o rozloze 959 m2 i přes to, že 
některé stavby občanského vybavení plocha OB 
umožňuje nelze stoprocentně říct. Protože výčet 
staveb a zařízení, které je možné v dané ploše umístit 
není a nemůže být konečný, je posouzení vhodnosti 
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spravedlivé rovnováhy mezi požadavky obecného 
zájmu a imperativy na ochranu základních práv 
jednotlivce. Za situace kdy jsem zejména pozemek p. č. 
35/9 v k. ú. Pohřebačka zamýšlel spolu s druhým 
spoluvlastníkem využít k výstavbě, dojde jeho 
vymezením v územním plánu převážně jako zeleně, k 
jeho znehodnocení, můj záměr k výstavbě bude 
zmařen a budu nucen zakoupit si pozemky nové, čímž 
mi vznikne významná majetková újma. 

V této souvislosti jsem přesvědčen, že v souladu s § 
102 stavebního zákona mi případně náleží náhrada za 
změnu v území, kdy vlastníkovi pozemku, kterému 
vznikla prokazatelná majetková újma v důsledku 
zrušení určení pozemku k zastavění na základě vydání 
nového územního plánu. 

S ohledem na shora uvedené navrhuji, aby moje 
připomínky byly zapracovány do Návrhu územního 
plánu Opatovice nad Labem takovým způsobem, aby 
pozemky p. č. 35/9 a p. č. 1129 v k. ú. Pohřebačka 
byly i nadále vymezeny v územním plánu jako zóna 
smíšeného venkovského typu a zemědělská plocha 
jako v současné době, neboť navrhovaným způsobem 
jejich vymezení (plochy Z4a, Z4b, ZO) mi vzniká 
majetková újma, za kterou mi nebyla poskytnuta 
náhrada a dochází k svévolnému omezení mého 
vlastnického práva. 

Přílohy: 
příipis starostovi obce ze dne 14. 3. 2008, odpověď ze 
dne 31. 3. 2008 
plná moc 

 

konkrétního záměru vždy na úřadu územního 
plánování. Úřad územního plánování při posuzování 
vhodnosti musí vycházet hlavně z toho, že se jedná o 
stabilizovanou plochu, tj. stav v území, který funguje 
bezproblémově a bezkolizně pro bydlení – ze západní a 
jižní strany pozemku jsou umístěny stavby rodinných 
domů, z jihovýchodní strany leží stávající silnice 
III/03324 a stávající železniční trať č. 031 Pardubice – 
Hradec Králové (železniční dráha celostátního 
významu). Pozemky p.č. 35/9 a také p.č.1129, (leží 
severně od p.č. 35/9) jsou zasaženy ochranným 
pásmem dráhy; pozemek p.č. 1129 je zasažen 
ochranným pásmem silice II. a III. třídy. Ochranné 
pásmo dráhy, je jedním z důležitých limitů, které jsou 
prověřovány příslušným dotčeným orgánem v rámci 
řízení stavebního úřadu pro umísťování staveb. 
Ochranné pásma silice slouží dle § 30 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, k jejich ochraně a k ochraně 
provozu na nich, ovšem mimo souvisle zastavěné 
území obce, tj. na pozemku p.č. 35/9 ochranné pásmo 
silnice vymezeno není.    

Z výše uvedeného lze dovodit, že možnost výstavby na 
pozemku p.č. 35/9 dle platného ÚPSÚ je významně 
omezena a nebyla nikdy ani prověřována (odbor 
hlavního architekta pro tento pozemek nevydával 
žádnou územně plánovací informaci). Pozemek p.č. 
1129 je nezastavitelný.        

Nový ÚP navrhl  rozumný kompromis vyváženosti mezi 
veřejným zájmem na straně jedné a soukromým 
zájmem na straně druhé a pozemek p.č. 35/9, jeho 
větší část, který byl navržen původně jako plocha ZO – 
ochranná a izolační, zahrnul do stabilizované plochy BI. 
Zbytek řešení na pozemku p.č. 1129 z důvodů výše 
uvedeného veřejného zájmu vypustit nelze.    

Vlastník uvádí, že dochází k zásahu do jeho 
vlastnického práva, kdy mu bude znemožněno využít 
předmětné pozemky k jeho zamýšleným účelům. 
Pozemek p.č. 35/9 leží dle návrhu ÚP, kromě 
východního pruhu ve stabilizované ploše BI; pozemek 
p.č. 1129 leží téměř celý v ploše VPS, v zastavitelné 
ploše Z4. Pro vlastníka pozemku se v porovnání s 
platným ÚPSÚ  návrhem ÚP mění to, že návrh ubírá z 
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pozemku p.č. 35/9 plochu cca 300m2, která se stává 
součástí VPS, zbylá část pozemku o ploše cca 659 m2 
zůstává beze změny; pro pozemek p.č. 1129, jeho větší 
části se mění to, že z nezastavěného území se stává 
zastavitelná plocha Z4 pro stavbu VPS.  Pojmenování a 
způsob využití ploch vychází z toho času platného 
stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek a také 
z metodiky MINIS požadované schváleným zadáním. 
Nelze tedy plochy vymezit a pojmenovat stejně jako v 
platném ÚPSÚ, jak v části připomínky požaduje 
vlastník. Úprava návrhu ÚP na těchto pozemcích 
proběhla na základě zásady subsidiarity a minimalizace 
zásahu a na základě výše uvedeného se nemůže jednat 
o významný zásah do vlastnického práva. 

Vlastník odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího správního 
soudu č. j. 2Ao 4/2008-88 a čl. 11 odst. 4 LZPS, které 
nejsou v jeho případě respektovány: „představuje-li 
změna využiti pozemků, provedená v novém územním 
plánu omezení vlastnického práva ve smyslu čl. 11 
odst. 4 LZPS a nebyla-li v této souvislosti vlastníkovi 
pozemků poskytnuta náhrada, jde o nepřiměřenou 
právní regulaci (porušení principu proporcionality)“  

Článek 11 odst. 4 zákona č. 2/1993, Listiny základních 
práv a svobod, zní: 

(citace) „Vyvlastnění nebo nucené omezení 
vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu a to 
na základě zákona a za náhradu.“(konec citace) 

V novém ÚP dochází u předmětných pozemků k 
částečné změně využití, kde v případě pozemku p.č. 
35/9 je cca třetinová část pozemku vymezena pro 
stavbu VPS - zastavitelnou plochu Z4a, zbylá část o 
ploše 659m2 zůstává beze změny; pozemek p.č. 1129 
je téměř celý, kromě jedné šestiny určen pro stavbu 
VPS – zastavitelnou plochu Z4; toho času je celý 
pozemek nezastavitelný. K omezení vlastnického práva 
dochází v tomto případě ve veřejném zájmu a na 
základě zákona a to formou vymezení částí těchto 
pozemků jako staveb VPS s možností vyvlastnění. Co se 
týká poskytnutí náhrady v případě územního plánování 
se dle stavebního zákona jedná o náhradu za změnu v 
území dle § 102 stavebního zákona – 
(citace)„vlastníkovi pozemku, kterému vznikla 
prokazatelná majetková újma v důsledku zrušení 
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určení pozemku k zastavění na základě změny 
územního plánu, nebo vydáním nového územního 
plánu, náleží náhrada vynaložených nákladů na 
přípravu výstavby v obvyklé výši, zejména na koupi 
pozemku, na projektovou přípravu výstavby nebo v 
souvislosti se snížením hodnoty pozemku, který slouží 
k zajištění závazku.“(konec citace) 

Dle výše uvedené citace, skutková podstata pro 
poskytnutí náhrady nebyla naplněna, nebo u výše 
uvedených pozemků nedošlo návrhem nového ÚP ke 
zrušení určení pozemku k zastavění, naopak u 
pozemku p.č. 1129 došlo ke změně z pozemku 
nezastavitelného na pozemek určený k zastavění.    

19 Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Čerčanská 12 
140 00 Praha 4 
ze dne 31. 3. 2014 
zn.: 5251-ŘSD-14-11110 

Připomínka č. 11 

ŘSD ČR, oddělení předinvestiční přípravy zasílá 
následující připomínky k návrhu územního plánu (dále 
jen ÚP) Opatovice nad Labem. 

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 modernizací 
dálnic a silnic I,třídy, spolupracuje s příslušnými orgány 
státní správy včetně orgánů samosprávy, poskytuje jim 
podklady a zpracovává vyjádření. 

 

K Návrhu zadání ÚP Opatovice nad Labem 
zaslalo ŘSD ČR vyjádření č.j, 9150-ŘSD-12-110 z 
11.5.2012. V průběhu zpracování Návrhu ÚP došlo k 
následujícím změnám v přípravě a výstavbě silnic námi 
sledované sítě: 
> Stavba přeložky, resp. rozšíření silnice I/37 na 

čtyřpruh v úseku Březhrad- Opatovice (dle ZÚR 
Pk součást stavby D3 „silnice I/37 Pardubice - 
hranice Královéhradeckého kraje -rozšíření") byla 
již realizována. Dokončení stavby a uvedení do 
provozu proběhlo v roce 2013. V roce 2014 byla 
silnice zařazena do silniční sítě do kategorie silnic 
l. třídy. Na str.64 Odůvodnění ÚP je uvedeno : 
„Veškeré pozemky pod stávající silnicí jsou dle KN 
stále vedeny jako orná půda a zemědělské 
pozemky. Z tohoto důvodu je drtivá většina trasy 
vyznačena jako zastavitelná plocha (koridor) pro 
dopravní infrastrukturu . . . " ) .  Upozorňujeme, že 

Připomínce se vyhovuje. 
Připomínka je shodná se stanoviskem Ministerstva 
dopravy.  
Vyhodnocení stanoviska bylo s dotčeným orgánem - 
Ministerstvem dopravy dohodnuto. Vyhodnocení 
připomínky je shodné s vyhodnocením stanoviska 
Ministerstva dopravy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protože připomínka je shodná se 
stanoviskem Ministerstva dopravy 
ČR, tudíž vyhodnocení jejího 
splnění je rovněž shodné. 
Vyhodnocení splnění stanoviska 
MD ČR – viz. kapitola  f) 
Vyhodnocení souladu s požadavky 
zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů, 
popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů v tabulce 
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v současné době se jedná již jen o cca 11 
pozemků ve vlastnictví ČR (příslušnost hospodařit 
s majetkem státu: ŘSD ČR), u kterých nebyla 
provedena změna kultury a využití pozemku. 
Dořešení správného zápisu sporných pozemků v 
evidenci katastru nemovitostí je předmětem 
jednání mezi ŘSD ČR a příslušným pracovištěm 
katastrálního úřadu. Dořešení problému bylo 
mělo proběhnout do konce roku 2014. 
Požadujeme, aby celý úsek realizované a 
zkolaudované stavby silnice I/37 byl v ÚP 
Opatovice nad Labem zapracován a vymezen 
jako stávající (zastavěná) plocha dopravní 
infrastruktury silniční, nikoli jako plocha 
zastavitelná. Domníváme se, že není účelné a 
vhodné promítat administrativní nesrovnalost do 
ÚP obce. 

> Stavba MÚK Opatovice, dostavba estakády (dle 
ZÚR Pk součást stavby D1 „rychlostní silnice R35 
se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami 
včetně mimoúrovňových křižovatek s napojením 
na stávající silniční síť - Opatovice nad Labem - 
hranice kraje) byla v 6/2013 obnovena. 

> Na stavbu R35 v úseku Opatovice n./Labem - 
Časy (dle ZÚR Pk součást stavby D1) bylo 
30.10.2012 vydáno pravomocné územní 
rozhodnutí. 

Projektovou a investiční přípravu staveb R35 a I/37 
zajišťuje ŘSD ČR Správa Pardubice, kde je také možné 
nahlédnou do související projektové dokumentace. 

 

K návrhu ÚP Opatovice nad Labem uplatňujeme 
následující připomínky: 

 

1.    Respektovat trasy a ochranná pásma (OP) 
rychlostní silnice R35 a silnice I/37 dle §30 a §32 
Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění. 

2. Vymezit a územně chránit koridor pro VPS 
rychlostní silnice R35 (dle ZÚR Pk stavba č.D1) min. 
v šíři OP rychlostní silnice podle platné DÚR pro 
stavbu v úseku Opatovice n./Labem - Časy a dle 
platné DSP pro stavbu MÚK Opatovice, dostavba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Projektant úsek realizované a zkolaudované stavby 
silnice I/37 v ÚP Opatovice nad Labem vymezil jako 
stávající stabilizovanou plochu dopravní infrastruktury 
silniční.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Projektant doplnil do kapitoly f) odůvodnění 
respektování tras a ochranných pásem (OP) silnic (R35, 
I/37) dle §30 a §32 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění. 

2. Projektant přesně zakreslil křižovatku MÚK 
Opatovice – křižovatku silnic I/37 a R35 i s její poslední 
fázi tedy realizací R35 (technicky povede R35 nad již 
realizovanou částí MÚK Opatovice) a tuto stavbu 
vymezil také jako VPS  
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estakády. 

3. S ohledem na vysokou dopravní zátěž na silnicích 
R35 a I/37 požadujeme v OP silnic R35 a I/37 a v 
jejich blízkosti a v blízkosti koridoru pro stavbu 
silnice R35 nevymezovat plochy, jejichž funkce 
umožňuje umístění objektů a zařízení, pro které 
jsou stanoveny hygienické a imisní limity z provozu 
silniční dopravy (napr.plochy pro bydlení, sport, 
rekreaci, školská a zdravotnická zařízení apod,). 
V plochách vymezených v území, které by mohlo 
byt zasaženo negativními vlivy z dopravy (lokalita 
Z6 - Bl, Z24 - Bl a Z21 - RZ) požadujeme zařadit 
objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny 
hygienické a imisní limity, jako stavby 

podmínečně přípustné s podmínkou prokázání v 
navazujícím územním, resp. stavebním řízení 
splnění hygienických limitů z dopravy v 
chráněných vnitřních i venkovních prostorech 
staveb a chráněných venkovních prostorech. 

V plochách Z25 - Bl, Z23 - OM a P12 - OM, které 
by mohly být zasaženy negativními vlivy z 
dopravy, je prostorové uspořádání zástavby 

nutno řešit tak, aby nevznikly nároky na 
vybudování pasivních protihlukových opatření  
Upozorňujeme, že veškerá protihluková ochrana 
takto vzniklé zástavby nebude hrazena ze státních 
finančních prostředků a musí byt vybudována 
mimo pozemky silnic R35 a I/37. Dle přílohy č.1 
vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb je 
povinností stavebníka ochránit svou stavbu před 
negativními účinky prostředí, např.umísťuje.-li 
stavbu do hlukem nadměrně zasaženého 
prostředí. 

4. Na str.23 Odůvodnění ÚP je uvedeno:" Nejsou 
navrhována nová dopravní napojení na R35, I/37 a 
ani do křižovatkových větví". S uvedeným zněním 
souhlasíme, zejména ve vztahu k rozvojovým 
plochám Z26, Z27 a P14 - OK, které požadujeme 
připojit stávajícím sjezdem. 

 
 
 
 

3. V OP silnice I/37 a R35 územní plán nevymezil žádné 
zastavitelné plochy, jejichž funkce umožňuje umístění 
objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické 
a imisní limity z provozu silniční dopravy (napr.plochy 
pro bydlení, sport, rekreaci, školská a zdravotnická 
zařízení apod,). 

 

 

- Zastavitelná plocha Z21 je na základě výsledků 
veřejného projednání vypuštěna. Plochy Z6 a Z24 jsou 
dle návrhu územního plánu podmíněně přípustné z 
hlediska ochrany před hlukem ze stávajících 
komunikací. 
Projektant doplnil do odůvodnění, do kapitoly i.3   
upozornění, že veškerá protihluková ochrana nově 
vzniklé zástavby, která by mohla být zasažena 
negativními vlivy z dopravy, nebude hrazena ze 
státních finančních prostředků a musí byt vybudována 
mimo pozemky silnic R35 a I/37. Dle přílohy č. 1 
vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb je 
povinností stavebníka ochránit svou stavbu před 
negativními účinky prostředí, např. umísťuje-li stavbu 
do hlukem nadměrně zasaženého prostředí. 

- V plochách Z25 - BI, Z23 - OM a P12 - OM, projektant 
doplnil podmínku, že prostorové uspořádání zástavby 
bude řešeno tak, aby nevznikly nároky na vybudování 
pasivních protihlukových opatření. 

 

 

4. Plocha dopravní infrastruktury - silniční síť DS1 je 
v návrhu územního plánu v úseku realizované a 
zkolaudované stavby silnice I/37 vymezena jako 
stávající stabilizovaná plocha. V návrhu územního 
plánu u silnice R35 a silnic I. třídy v ploše DS1 již 
výstavba probíhat nebude (jedná se o realizované a 
zkolaudované stavby). Na těchto stavbách, tj. plochách 
DS1 je také realizovaná protihluková ochrana, což je 
v souladu s přípustným využitím hlavním plochy 
dopravní infrastruktury - silniční síť DS1. Požadavek 
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5. Na str. 63 Textové části ÚP je ve funkčním využití 
Plochy dopravní infrastruktury -silniční síť DS1 v 
Přípustném využití hlavním uvedeno: „v blízkosti 

sídel opatření proti negativnímu vlivu z dopravy 

na komunikaci na obydlená území - zejm. 

protihluková opatření včetně terénních". K 
tomuto požadujeme doplnit poznámku: „u silnice 

R35 a silnic II. třídy se týká budoucí výstavby silnic 

vůči stávající zástavbě, na kterou se vztahují 

hygienické a imisní limity z dopravy". Na str.65 
Textové části ÚP je ve funkčním využití Plochy 
dopravní infrastruktury -se specifickým využitím 
DX v Přípustném využití hlavním uvedeno: „plochy 
dopravní infrastruktury silniční - komunikace - DS1 

řešené především nadzemní konstrukcí - 

např.mosty, estakády apod.". Toto konkrétní 
předjímání technického řešení stavby není v 
kompetenci územního plánu, proto jej 
požadujeme nahradit textem: „ ... komunikace - 
DS1 řešené stavebně a konstrukčně tak, aby byly 

minimalizovány střety s krajinnými hodnotami". 

k doplnění poznámky je tedy bezpředmětný.  

5. Projektant na str. 65 nahradil text – „plochy 
dopravní infrastruktury silniční - komunikace - DX 
řešené především nadzemní konstrukcí – např. mosty, 
estakády apod." textem „plochy dopravní 

infrastruktury silniční - komunikace - DX řešené 

stavebně a konstrukčně tak, aby byly minimalizovány 

střety s krajinnými hodnotami (např. mosty, estakády 

apod.)".   Tento text byl v další fázi zpracování upraven 
(str. 64) takto: „plochy využívané pro původní, 

především krajinné funkce, a  dopravní stavba  řešená 

stavebně a konstrukčně tak, aby byly minimalizovány 

střety s krajinnými hodnotami“. 
 

20 RNDr. Jana Nekvindová, Ph.D 
Opatovice nad Labem, 
připomínka ze dne 3.4.2014 

Připomínka č. 12 
Vážení, 
dovolte nám požádat o úpravu připravovaného 
územního plánu pro Opatovice nad Labem, lokalita 
Pohřebačka. Žádáme, aby výstavba rodinných domů v 
této lokalitě nebyla omezována ve smyslu „výstavba 
venkovského typu", ale spíše určena jako výstavba 
typu příměstského. Jedná se o lokalitu nejblíže městu, 
navíc v okrajových částech obce, nepřístupných 
pohledům z hlavních komunikací. Dosavadní snaha 
omezovat např. typ střech, ačkoli předchozí Územní 
plán výslovně povoluje všechny typy střech, není 
odůvodněná. V obci jsou všechny typy domů, všechny 
typy střech a výstavba není ani jednotná, ani nijak 
vesnicky charakteristická. Žádáme tedy výslovně o 
povolení všech tvarů střech a příměstského typu 
rodinných domů v oblasti Pohřebačka - Sever. Za nás 
se jedná o parcely 51/4 - 539/7 - 43/27 a 51/5 - 539/8. 
Naše žádost se opírá o moderní trendy ve stavebnictví, 
kdy je nanejvýš společensky žádoucí stavět domy 

Připomínka je bezpředmětná. 

Lokalita Pohřebačka – zastavitelná plocha Z1 zůstane 
v návrhu ÚP beze změny. 

Odůvodnění: 

Pozemky p.č. 51/4, 539/7, 43/27, 51/5 a 539/8 k.ú. 
Pohřebačka leží dle návrhu ÚP v zastavitelné ploše Z1 
určené pro plochu BI. 
Pro zastavitelnou plochu Z1 stanovuje územní plán 
podmínky prostorového uspořádání, konkrétně, že 
vnitřní uspořádání lokality bude respektovat zásady 
stanovené ve zpracované a zaevidované územní studii 
„Lokalita Pohřebačka – sever“. Prostorové uspořádání, 
konkrétně podlažnost objektů a tvar střech ve studii 
není přímo uváděna; toho času platí pro ni podmínky 
uspořádání stanovené ÚPSÚ  - část druhá, článek 7 
odst. 2: 
„Obytné objekty mohou mít v centrální části obce 
maximálně 3NP nebo 2NP a obytné podkroví, v 
okrajových částech maximálně 2NP – preferováno 1NP 
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energeticky, stavebně i finančně úsporné. Prodloužení 
současného stavu omezení tvaru střech by znamenalo 
popření současných poznatků v této oblasti, 
komplikace pro budoucí stavebníky a celkový rozvoj 
lokality. Tato otázka již byla v minulosti vyřešena v 
rámci schvalování územní studie, ze které byla 
podmínka pro střechy vyňata a žádáme, aby tak bylo 
učiněno i v rámci nového územního plánu. 

a obytné podkroví. Střechy mohou být sedlové, 
valbové nebo stanové a jiné, ale vždy stejného 
charakteru pro ucelenou lokalitu.“     
V případě schválení nového ÚP budou pro zástavbu 
v ploše Z1 platit podmínky prostorového uspořádání 
plochy Z1, tj. zástavba bude max. o 2.NP s možností 
využitého podkroví. Lokální podmínka plochy Z1:   
„zvažováno bude doporučení prostorových parametrů 
zástavby na severním okraji v kontaktu s volnou 
krajinou (plocha změny Z1c) - max. 1 NP s možností 
využitého podkroví"  
je na základě výsledků veřejného projednání 
vypuštěna. 
Na základě výše uvedeného návrh územního plánu tvar 
střechy RD nepřikazuje. Pro lokalitu bude platit zásada 
prostorového uspořádání plochy BI – hmotové 
charakteristiky objektů (podlažnost, způsob zastřešení, 
charakteristické výrazové prvky apod.) budou 
společnými znaky pro ucelenou lokalitu nebo její část 
(ulice, strana ulice) – vnímaná jako prostorový celek. 
Termín výstavba venkovského typu územní plán 
nepoužívá. 

 

Zpracovala Ing. arch. Mariana Zmítková, jako pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Opatovice nad Labem Ing. Pavlem Kohoutem – starostou obce. 
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VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ ÚP OPATOVICE NAD LABEM - PŘIPOMÍNKY 
 
 

Připomínka č. 1 

Město Hradec Králové,  
připomínka zn.  
MMHK/0088887/2015 podaná dne 16. 1. 2015 

Znění připomínky: 

Statutární město Hradec Králové po nahlédnutí do návrhu územního plánu vystaveného na internetové adrese 
www.pardubice.eu/upobce v období od 6. 12. 2014 do 22. 1. 2015 k němu uplatňuje následující stanovisko: 

1. Doporučujeme rozšíření jižní části územní rezervy R 5 pro potřeby přímějšího napojení uvažované silnice na nájezd na okružní 
křižovatku za SIKEM (ve směru od HK). Silnice bude mít vyšší dopravní význam než příjezd od SIKA, a proto je vhodnější její 
napojení v přímém směru. 

2. S ohledem na prověřování možného vedení trasy stezky od mostu mimo silnici III/29813 doporučujeme doplnit návrh umístění 
cyklistické stezky C S2 dle situace zákresu 
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3. Dále doporučujeme vyznačit trasu dálkové cyklotrasy č. 24 jako „cyklistickou stezku“, neboť cílovým stavem je existence Labské 
stezky jako zpevněné nemotorové komunikace v celé své délce na území ČR. 

 
Podpis: 
PaedDr.. Jindřich Vedlich, Ph.D., v.r. 
náměstek primátora 
Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se v bodě 1. nevyhovuje. 
Trasa koridoru územní rezervy R5 dle požadavku v připomínce nebude upravena; koridor územní rezervy R5 
probíhá v jiné trase.  

Odůvodnění: 

Koridor územní rezervy R5 - plocha koridoru pro dopravní infrastrukturu silniční - silniční síť (DS1)  - jeho trasa územím bude 
přehodnocena na základě uplatněné námitky č. 4; koridor územní rezervy R5  bude probíhat mimo pozemky p.č. 1485/16 a 2221 k.ú. 
Opatovice nad Labem a tím pádem je uplatněná připomínka bezpředmětná. 

Připomínce se v bodě 2. vyhovuje. 

Alternativní návrh možného vedení trasy umístění cyklistické stezky CS2 je v novém návrhu územního plánu 
(dále jen „nový ÚP“) doplněn.  

Pro umístění alternativního návrhu možného vedení trasy cyklistické stezky CS2 projektant doplnil informaci, 
že stezka může významně zasáhnout do lokálního biocentra LBC 54, jedná se o lokální biocentrum navazující 
na nadregionální biokoridor. Na území lokálního biocentra se vyskytují významné biotopy (např. smíšené 
lužní lesy s dubem letním), takováto podmáčená stanoviště bývají taktéž významným místem výskytu zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin (což dokládají i údaje z nálezové databáze agentury ochrany přírody a 
krajiny ČR, kde je zaznamenán výskyt např. lesáka rumělkového, páchníka hnědého, skokana ostronosého 
apod.). Dále je doplněno, že před realizací záměru bude dle stanoviska Orgán ochrany přírody Krajského 
úřadu Pardubického kraje pravděpodobně nutné zajistit biologický průzkum lokality a na základě jeho 
výsledků případně žádat o povolení výjimky ze základní ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. 
Na vydání povolení není právní nárok (dle požadavku dotčeného orgánu – Krajského úřadu Pardubického 
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství)  

Odůvodnění: 

Trasa cyklistické stezky CS2 od silničního mostu silnice III/29813, která je předmětem připomínky, vede v novém ÚP dle 
dohodnuté trasy obce Opatovice nad Labem. V případě prověřování možného vedení jiné trasy této stezky, např. trasy, 
která je přílohou připomínky, je tato alternativa do nového ÚP doplněna; bude se jednat o variantní řešení, které je 
doplněno do výkresu Veřejné infrastruktury – dopravní infrastruktury – doprava a do Koordinačního výkresu. Pro 
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cyklistickou stezku CS2 vymezuje nový ÚP koridor pro realizaci VPS, pod označením VD8, pro kterou lze práva k 
pozemkům vyvlastnit; pro variantní řešení této trasy nový ÚP VPS nevymezuje.   

Připomínce se v bodě 3. nevyhovuje. 

Vyznačení dálkové cyklotrasy č. 24 jako „cyklistické stezky“ v novém ÚP provedeno nebude 

Odůvodnění: 
Trasa dálkové cyklotrasy č. 24, kterou doporučuje město Hradec Králové vyznačit jako „cyklistickou stezku“-, je dle nového ÚP (jedná 
se o cykloturistickou trasu č. 4124) vyznačena  jako stávající cyklotrasa; nejedná se tedy o cyklostezku; tyto stavby jsou novým ÚP 
značeny jinou grafikou. Nový ÚP rozlišuje význam těchto staveb a neřeší jejich povrchovou úpravu.    
 
 

Připomínka č. 2 

Spolek Sdružení pro Opatovice a Pohřebačku – SPOAP, o.s., 
připomínka podaná dne 20. 1. 2015 
Znění připomínky: 

V návaznosti na veřejné projednání návrhu územního plánu Opatovice nad Labem ze dne 15.1.2015 uplatňujeme následující 
připomínku : 

Požaduje zapracování usnesení U 4.02/ 08/ 2012 Zastupitelstva obce Opatovice nad Labem konaného dne 6.prosince 2012: Na 
základě obecního referenda konaného 24. 6. 2006 bylo jako nepřípustná stavba v katastru obce určeno zařízení pro energetické 
využití odpadu (EVO) či spalovna odpadu do územního do územního plánu obce Opatovice nad Labem. 

Podpis: 

Zdeněk Fiala, v.r. 
Ing. Ivo Stavovský, v.r. 
Milan Křivka, v.r. 

Příloha: Usnesení UZ/08/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Opatovice nad Labem konaného 6. prosince 2012. 
Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se vyhovuje.  

Na základě přijatého usnesení č. U 4.02/08/2012 ze dne 6. 12. 2012 projektant doplnil požadavek do textové 
části v souladu s konaným referendem a v souvislosti s touto skutečností odůvodnil, jak je řešené území 
novým ÚP chráněno před možností umístění této stavby 
Odůvodnění: 
Na základě přijatého usnesení č. U 4.02/08/2012 ze dne 6. 12. 2012 projektant doplnil požadavek do textové části a v souvislosti 
s touto skutečností odůvodnil, jak je řešené území novým ÚP chráněno před možností umístění této stavby. V obecním referendu 
konaném dne 24. 6. 2006 většina obyvatel nesouhlasila s tím, aby obec Opatovice nad Labem souhlasila s umístěním stavby spalovny 
odpadů nebo zařízení na energetické využívání odpadů na katastrálním území obce Opatovice nad Labem. Vyloučení těchto staveb se 
tedy týká k.ú. Opatovice nad Labem.    
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Připomínka č. 3 

Ing. František Kočí 
Opatovice nad Labem,  
připomínka podaná dne 21. 1. 2015  

Znění připomínky: 

Námitka: Územní plán v žádné jeho části nezmiňuje / nezohledňuje usnesení zastupitelstva obce č. U2.01/06/2012 přijaté dne 
1. 11. 2012 v tomto znění: 
„Zastupitelstvo obce schvaluje předložený Návrh zadání územního plánu Opatovice nad Labem předkládaný pořizovatelem 
Magistrátem města Pardubic, odborem hlavního architekta a který byl vypracován projektantem Ateliér AURUM s.r.o. Pardubice s 
tím, že do textu na straně 20 bude vložena poznámka: Na základě obecního referenda konaného dne 24.6.2006 bylo jako nepřípustná 
stavba v katastru obce určeno zařízení pro energetické využití odpadu (EVO) či spalovna odpadu". 

Zařízení pro energetické využití odpadu (EVO) či spalovna odpadu však nejsou uvedeny jako nepřístupné stavby v tabulce na straně 
71, čl. 51.(viz. obrázek 1 níže), či v žádné další části dokumentu. Tímto žádám o nápravu této situace. 

Nepřípustné využití: 
 

• veškeré stavby a zařízení nesouvisící s přípustným využitím hlavním např.: 
- stavby pro zemědělskou výrobu 
- stavby pro bydlení (s výjimkou bytů služebních a ubytováni - za předpokladu 

splnění hygienických požadavků na tyto stavby a zařízeni) 
- stavby a zařízení pro sport a rekreaci 
- stavby a zařízeni pro sociální péči a kulturu  

Podpis: 

Ing. František Kočí, v.r. 
Zastupitel obce Opatovice nad Labem 
Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se vyhovuje.  
Na základě přijatého usnesení č. U 4.02/08/2012 ze dne 6. 12. 2012 projektant doplnil požadavek do textové 
části v souladu s konaným referendem a v souvislosti s touto skutečností odůvodnil, jak je řešené území 
novým ÚP chráněno před možností umístění této stavby.    

Odůvodnění: 
Usnesení zastupitelstva obce č. U2.01/06/2012 přijaté dne 1. 11. 2012 bylo revokováno usnesením č. U 4.01/08/2012 přijatým dne 
6. 12. 2012. Téhož dne bylo přijato usnesení č. U 4.02/08/2012 v tomto znění: 
„Zastupitelstvo obce schvaluje zapracování poznámky do dalšího stupně Územně plánovací dokumentace ve znění: Na základě 
obecného referenda konaného 24. 6. 2006 bylo jako nepřípustná stavba v katastru obce určeno zařízení pro energetické využití 
odpadu (EVO) či spalovna odpadu.     
Na základě přijatého usnesení č. U 4.02/08/2012 ze dne 6. 12. 2012 projektant doplnil požadavek do textové části a v souvislosti 
s touto skutečností odůvodnil, jak je řešené území novým ÚP chráněno před možností umístění této stavby. V obecním referendu 
konaném dne 24. 6. 2006 většina obyvatel nesouhlasila s tím, aby obec Opatovice nad Labem souhlasila s umístěním stavby spalovny 
odpadů nebo zařízení na energetické využívání odpadů na katastrálním území obce Opatovice nad Labem. Vyloučení těchto staveb se 
tedy týká k.ú. Opatovice nad Labem.    
 
 

Připomínka č. 4 

Ing. Pavel Kohout 
Opatovice nad Labem, 
připomínka podaná dne 21. 1. 2015  

Znění připomínky: 

Nesouhlasím s vymezením nových Veřejných ploch (veřejného prostranství) viz. čl. 23 návrhu a to konkrétně plocha změny pod 
zkratkou - P10, P11 a P13 s navrženým funkčním využitím PV1 - veřejná prostranství - uliční prostory. 

Odůvodnění námitky: 

S ohledem na stávající síť místních komunikací jsem přesvědčený, že nově vytvořené prodloužení místních komunikací s 
propojením do ulice Pardubická a do ulice Kasárenské nepřinese žádné zlepšení v rámci dopravní obslužnosti, ba právě naopak 
budou zbytečně vynaloženy finanční prostředky obce, které mohou být využity plněji. 
Vymezení území dotčené námitkou: P10, P11 a P13 

Podpis: 

Ing. Pavel Kohout, v.r. 
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Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se vyhovuje. 
Přestavbové plochy P10, P11 a P13, které jsou určeny pro plochu PV1 – veřejná prostranství – uliční prostory 
jsou zahrnuty do stabilizovaných ploch BI a SM. Současně je pro tyto plochy zrušeno předkupní právo ve 
prospěch obce Opatovice nad Labem.  
Odůvodnění: 
Přestavbové plochy P10, P11 a P13 byly určeny dle nového ÚP pro plochu PV1 – veřejná prostranství – uliční prostory. Hlavní 
charakteristika této plochy je, že se jedná o veřejná prostranství v uličních prostorech zajišťující veškerou dopravní obsluhu přilehlých 
ploch, sloužící místní dopravě včetně pěší a cyklistické (bez ohledu na vlastnictví). Nový ÚP vymezil přestavbové plochy P10, P11 a 
P13, jako plochy veřejného prostranství pod označením PP1, PP2 a PP3, kde pro konkrétní pozemky určil možnost uplatnění 
předkupního práva ve prospěch obce Opatovice nad Labem. Namísto těchto ploch jsou v novém ÚP stabilizované plochy BI a SM, ve 
kterých jsou přípustným využitím hlavním  veřejná prostranství, uliční prostory včetně místních komunikací, komunikací pro pěší a 
cyklisty a ploch veřejné zeleně včetně městského mobiliáře. V rámci těchto ploch je tedy možné v případě potřeby, plochy veřejného 
prostranství do těchto míst umístit 

 

 

Připomínka č. 5 

Obec Opatovice nad Labem, 
Ing. Pavel Kohout, starosta obce a určený zastupitel, 
připomínka podaná dne 22. 06. 2015  

Znění připomínky: 
Návrh na doplnění územního plánu  
Návrh usnesení U 9.01 / 04 / 2015 
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění návrhu nového územního plánu obce o předložené úpravy lokality v jihozápadní části obce a 
to: v ploše P 15 umožnit nakládání s odpady a v jihovýchodní části obce plochu těžby NT změnit na plochu vodní a přírodní, včetně 
možnosti úpravy zastavitelné plochy Z 26 pro dopravu v klidu - manipulační plochy. 
Odůvodnění: 
Důvodová zpráva: 
S odvoláním na vydané pravomocné rozhodnutí báňského úřadu o ukončení těžby požádalo dodatečně Agrodružstvo Křičen klas o 
úpravu návrhu nového územního plánu obce Opatovice nad Labem, tak aby vytěžená plocha byla podbarvena jako vodní plocha s 
okolním pozemkem, který bude využíván dle rozhodnutí o biologické úpravě - zeleň. 
Z důvodů možnosti využití pozemků v záplavovém území před přivaděčem vlevo budou dle návrhu sloužit pro doprava v klidu - 
manipulační plochy. 
Požadavek na úpravu vyžití stávajících ploch jako silážní plata bylo možno využít širším způsobem, tedy s větší variabilitou, a to jako 
plochy pro stavby a zařízeni pro nakládání s odpady (viz. přípustné využití hlavní). Hlavním záměrem je spolupráce s družstvem a 
využívat část tohoto zařízení pro ukládání bioodpadu jako kompostárna. 
Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se vyhovuje. 
Plocha P 15 je plochou přestavby určené pro plochu TO – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady;  
do podmínek této plochy je doplněno, že se nebude jednat o záměry uvedené v příloze č. 1 zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů; pokud funkční využití plochy TO naplní 
rámec záměru uvedeného v příloze č. 1 k zákonu, bude nutné provést změnu územního plánu (podmínka dle 
požadavku dotčeného orgánu ust. § 10i odst. 3) zákona o posuzování vlivu na životní prostředí - Krajského 
úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí). 
 

Plocha těžby NT je změněna na plochu W – vodní plochy a toky a zbytek ploch je zařazen do ploch změn 
v krajině NSpr – plochy smíšené krajinné, přírodní a rekreační; zastavitelná plocha Z 26c je určena pro plochu 
DS3 – dopravní infrastruktura silniční - doprava v klidu. 

Odůvodnění: 
Návrh na doplnění územního plánu vychází z usnesení Zastupitelstva obce Opatovice nad Labem, obce, pro kterou je územní plán 
pořizován. Pořizovatel vyhodnotil obdržený návrh jako připomínku, kterou zapracoval do vyhodnocení veřejného projednání nového 
ÚP. 
Přemístění plochy TI2, která měla původně sloužit také pro plochy a zařízení pro shromažďování a zpracování biologického odpadu 
bez negativních vlivů na životní prostředí, do plochy P15, která bude určena pro plochu TO do míst, kde se nacházejí stávající silážní 
plata, bude z hlediska koncepce technické infrastruktury a také z hlediska limitů v území hospodárnějším řešením. Úprava plochy 
těžby nerostů NT vychází ze skutečnosti, že bylo vydáno pravomocné rozhodnutí báňského úřadu o ukončení těžby, a proto bude celé 
území s ohledem na jeho limity a hodnoty a koncepci uspořádání krajiny přehodnoceno. 
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Připomínka č. 6 

Obec Opatovice nad Labem, 
Ing. Pavel Kohout, starosta obce a určený zastupitel, 
připomínka podaná dne 15. 10. 2015  

Znění připomínky: 
Návrh na doplnění územního plánu  
Návrh usnesení U6.01/06/2015. 
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění návrhu nového územního plánu obce o předloženou úpravu pozemků p.č. 436/68 a 436/107 v 
k.ú. Opatovice nad Labem a to: plochu Z 14b a Z14c určenou jako veřejné prostranství - veřejná zeleň „ZV" změnit na plochu bydlení v 
rodinných domech -příměstské „Bl" při respektování podmínek RWE GasNet, s.r.o. jako provozovatele distribuční soustavy (PDS) a 
technické infrastruktury. 
Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se nevyhovuje. 
Využití ploch Z14b a Z14c v novém ÚP jako ploch určených pro ZV – veřejná prostranství – veřejná zeleň, 
zůstane v novém ÚP beze  změn.   
Odůvodnění: 
Návrh na doplnění územního plánu vychází z usnesení Zastupitelstva obce Opatovice nad Labem, obce, pro kterou je územní plán 
pořizován. Pořizovatel vyhodnotil obdržený návrh jako připomínku, kterou zapracoval do vyhodnocení veřejného projednání nového 
ÚP. 
Pozemek p.č. 436/68 v k.ú. Opatovice nad Labem leží dle nového ÚP v zastavitelné ploše Z14 a je určen pro plochu ZV – veřejná 
prostranství – veřejná zeleň (Z14b) a jižní pruh pozemku o šířce cca 13 m je určen pro plochu PV1 – veřejná prostranství – uliční 
prostory (Z14d). Pozemek p.č. 436/107, leží dle nového ÚP v zastavitelné ploše ZV – veřejná prostranství – veřejná zeleň (Z14c). 
Pozemek p.č. 436/68 a pozemek p.č. 436/107 jsou také součástí územní rezervy R3, která je určena pro plochu BI – bydlení 
v rodinných domech – příměstské. Nový ÚP vymezuje plochy Z14b a Z14c jako plochy veřejného prostranství plochy Z14 v souladu 
s požadavky § 7 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.  
Zastavitelná plocha Z14, má dle nového ÚP podmínku prostorového uspořádání, že vnitřní uspořádání lokality bude respektovat 
zásady stanovené ve zpracované dokumentaci „Zahradní čtvrť U Panenky, 51 RD + ZTV + komunikace Opatovice nad Labem“ (dále jen 
„dokumentace“). Na základě této dokumentace bylo vydáno územní rozhodnutí pod. č.j. MmP 42509/2011 ze dne 11. 7. 2011 a to 
rozhodnutí o umístění stavby a rozhodnutí o dělení a scelení pozemků. Plocha Z14c je dle vydaného územního rozhodnutí vymezena 
jako samostatný pozemek pod číslem 41, který je určen pro veřejné prostranství – zeleň. Obě tyto plochy Z14b a Z14c jsou novým ÚP 
zahrnuty do plochy ZV také z  důvodu, že jejich využití je omezeno významným limitem v území - trasou VTL plynovodu a celá jejich 
plocha je zasažena ochranným a bezpečnostným pásmem vysokotlakých plynárenských zařízení a také pásmem havarijního 
plánování.  
Na základě výše uvedeného plochy Z14b a Z14c, do ploch bydlení zahrnout nelze. 
 
 
Sousední obce – Čeperka, Libišany, Hrobice, Bukovina nad Labem, Vysoká nad Labem a Praskačka neuplatnili 
v procesu veřejného projednání žádné připomínky.  
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VYHODNOCENÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ ÚP OPATOVICE NAD 
LABEM - PŘIPOMÍNKY 
 

Připomínka č. 1 

Město Pardubice,  
připomínka č.j..  
MmP 65358/2016 podaná dne 13. 10. 2016 

Znění připomínky: 
z titulu určeného zastupitele pro Územní plán Vám sděluji text schválené připomínky vycházející z platného usnesení Rady města 
Pardubic ze dne 10. 10. 2016 v tomto znění: 
 

Rada města Pardubic  
Souhlasí 
se zněním připomínky Statutárního města Pardubice dle § 52 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, do opakovaného 
veřejného projednání Územního plánu Opatovice nad Labem ve znění důvodové zprávy. 
S pozdravem 
Ing. Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora Pardubic 
 
Podpis: 
Ing. Helena Dvořáčková, v.r. 
 
Příloha: důvodová zpráva 
 
Důvodová zpráva: 
Připomínka statutárního města Pardubice k upravenému návrhu Územního plánu Opatovice nad Labem 
 
Statutární město Pardubice uplatňuje na základě zahájeného procesu opakovaného veřejného projednání o návrhu Územního plánu 
Opatovice nad Labem (dále jen „územní plán“) následující připomínku k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny: 
 
1. V textové části územního plánu, na str. 35, v kapitole d.2.3 Nakládání s odpady, v čl. 20 je uveden text:  

„Při rozhodování o změnách v území a využívání území budou respektovány zásady: „ 

- odrážka f)  
„nebude umisťováno zařízení pro energetické zpracování odpadu – spalovna“.  
Statutární město Pardubice požaduje část textu pod odrážkou f) vypustit. 

2. V textové části územního plánu, na str. 67, v kapitole f.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (funkční 
regulace), v čl. 52 je uveden text:  
„Přípustné využití doplňkové: stavby a zařízení pro nakládání s odpady produkovaných činností v areálu (areálech) VT“ 

Statutární město Pardubice požaduje část textu ….“ produkovaných činností v areálu (areálech) VT „ vypustit. 
Odůvodnění: 
Usnesením Zastupitelstva města Pardubice ZM/438/2015 ze dne 24.09.2015 byla schválená Územní  energetická koncepce (dále jen 
„ÚEK“). ÚEK je strategickým dokumentem, který stanovuje cíle, principy a postupy řešení energetického hospodářství.  ÚEK vytváří 
podmínky pro hospodárné nakládání s energií, je důležitým podkladem nejen pro územní plánování, ale je potřebná v koncepci 
zásobování centralizovaným teplem a nakládání s odpady. ÚEK je zpracována pro souměstí Hradec Králové a Pardubice.  
V ÚEK, v části C, v kapitole -  4.4 Udržitelný rozvoj - ochrana životního prostředí, ekonomický a sociální rozvoj - Hodnocení 
využitelnosti energetického potenciálu komunálních odpadů v řešeném území je uvedeno, že Česká republika včetně regionu 
Královéhradecka a Pardubicka je poměrně úspěšná v řešení odpadového hospodářství (OH). Faktem však zůstává, že nemalé množství 
komunálního odpadu je stále skládkováno. 
Schválením Plánu odpadového hospodářství ČR (POH ČR) bylo přijato stanovení termínu omezení skládkování odpadů na rok 2024. 
Jednou z alternativních cest, jak docílit výrazného omezení skládkování odpadů je i energetické využití odpadů za současné výroby 
elektřiny a tepla. V tomto směru se problematika odpadového hospodářství promítá do sektoru energetiky a bylo třeba ji řešit i v 
rámci ÚEK souměstí Hradec Králové a Pardubice. 
Využití energetického potenciálu odpadů, ať už přímé či nepřímé, s sebou přináší pozitivní efekty: 
- Úspora primárních surovin 
- Využití ekologičtějšího paliva 
- Snížení energetické závislosti ČR 
Z tohoto pohledu je nutné problematiku nakládání s odpady včetně energetického a materiálového využití chápat v širším kontextu 
strategie České republiky v oblastech energetické a surovinové politiky.  
Z jednotlivých složek odpadů v ČR tvoří podstatnou část komunální odpad (KO).  Největší složkou KO je pak směsný komunální odpad 
(SKO) cca 55%, což je nevytříděný odpad z domácností a nevýrobních činností firem. Vzhledem k tomu, že převážná část produkce 
SKO je v současné době skládkována, představuje tato složka odpadů zásadní problém z hlediska odklonění od skládkování a zároveň 
palivový vstup do energetických zařízení.  
Dle prognózy POH ČR je u komunálního odpadu počítáno už v roce 2020 s více než 50% recyklací spolu s kompostováním a anaerobní 
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digescí (využití bioplynu pro výrobu elektřiny a tepla). V roce 2024 by podíl energetického využití KO měl činit již téměř 30 %. V 
případě směsného komunálního odpadu je prognózován ještě vyšší podíl energetického využití, a to 43 %. 
Pro stanovení energetického potenciálu a kapacity zařízení pro energetické využití SKO vychází ÚEK z celkové současné produkce SKO 
v obou krajích a dále z prognózy vývoje produkce a očekávaného způsobu nakládání z SKO dle nového Plánu odpadového 
hospodářství ČR. Vzhledem k časové náročnosti přípravy, schválení a výstavby zařízení pro energetické využití (ZEVO), kdy zkušenosti 
hovoří o 10 letech, je uvažovanou úrovní z hlediska produkce odpadů a způsobu nakládání rok 2024. 
Výběr lokality pro výstavbu ZEVO je jedním z nejdůležitějších bodů při uvažování konkrétního projektu. Mezi nejvýznamnější 
parametry patří: 

- Vyvedení výkonu zdroje, tj. napojení na soustavu CZT a elektrickou síť, 
- Dopravní napojení z hlediska dodávek paliva (silniční, či železniční dostupnost), 
- Maximální vzdálenost budov a provozů s koncentrací zaměstnanců od produktovodů a jejich ochrana například odcloněním 

jinými stavebními objekty, 
- Prostorová rezerva pro možnou dostavbu další linky, 
- Vlastnická práva cizích subjektů k některým přilehlým pozemkům, 
- Vyhnutí se produktovodům a vedení vysokého napětí. 

Jednou z alternativních lokalit splňujících výše uvedené podmínky pro výstavbu ZEVO muže být areál stávající Elektrárny Opatovice 
nad Labem (EOP). 
Změna strategie nakládání s odpady a její realizace a zákaz ukládání nevyužitelných složek komunálních odpadů na skládky vyvolají 
značné ekonomické náklady, které v konečném důsledku ponese původce odpadů. 
ÚEK ekonomicky hodnotila 4 základní scénáře termického energetického využití odpadů parametricky upravených na předpokládaný 
potenciál SKO v regionu. Výsledkem bylo porovnání konečné ceny za odstranění 1 tuny SKO u jednotlivých variant. U všech variant 
energetického využití odpadů dochází k výraznému nárůstu ceny za odstranění odpadu (z původních 1000 Kč/t na 1800 Kč/t - 2 200 
Kč/t odpadu). Nejcitlivějšími ekonomickými parametry jsou investiční náklady a cena tepelné energie, resp. uhlí, v případě ZEVO 
kromě uvedených navíc též poplatek za spálení. Investiční náklady u kompletní nové instalace spalovny se pohybuje na úrovni cca 2,5 
miliardy Kč. Zde je pak zřejmé, že instalace v areálu EOP by znamenala výrazné snížení investic, protože řada technologických a 
stavebních objektů by byly vyřešeny synergicky se stávajícím zařízením a investice by pak mohla být na úrovni cca 60% uvedené 
částky, což by vedlo udržení konkurenceschopnosti zdroje tepla. 
Projekt vybudování ZEVO v této lokalitě je svým umístěním nadregionální, tzn. je společný pro kraj Pardubický a Královéhradecký a 
další přilehlé regiony Středočeského, Olomouckého kraje a kraje Vysočina, viz např. studie „Programový projekt EFEKT 2010 - Státní 
program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2010, objednatel Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
Záměr na výstavbu zařízení na využití komunálních odpadů v areálu EOP může být komplexní, což znamená, že kromě zařízení ZEVO 
může být vybudováno i zařízení na materiálové využití odpadů. 
 
Důvody pro zvolení lokality elektrárny Opatovice jako vhodného umístění ZEVO byly následující: 

- maximální využití energetického potenciálu ZEVO při kombinované výrobě elektrické energie a dodávce tepla do systému 
centrálního zásobování teplem, nahrazení odpovídající části primárního paliva EOP (uhlí) palivem ZEVO 

- maximální využití veškerých synergických efektů a výhod při stavbě ZEVO v areálu EOP, a.s. s cílem zařízení ZEVO co nejvíce 
integrovat do technologie EOP 

- využití tohoto principu umožní ušetřit značné investiční náklady na výstavbu samotného ZEVO (budou využity synergické 
efekty, zařízení na vyvedení elektrického a tepelného výkonu, například nebude nutná chemická úpravna vody, čistírna 
odpadních vod, napojení na kanalizační systémy EOP, využití řádů pitné vody, železniční vlečky, složiště a další infrastruktury 
EOP) 

- využití tohoto principu umožní ušetřit značné provozní a údržbové náklady 
- minimální náklady na logistiku svozu komunálního odpadu díky umístění ZEVO mezi dvěma krajskými městy se 100 000 

obyvateli, které jsou od sebe vzdáleny 20 km. 
Realizace ZEVO v blízkosti EOP by zřejmě znamenala snížení celkových investičních nákladů vzhledem k možnosti využití některých 
technologií stávajícího provozu elektrárny. 
Z celkového posouzení všech potenciálních dopadů na životní prostředí vyplývá, že nejvyšší pozitivní dopady má spalování v moderní 
spalovně.  Je zřejmé, že skládkování je nejhorší variantou. 
Statutární město Pardubice požaduje, aby Územní plán Opatovice nad Labem zohlednil výše uvedené dokumenty, aby případná 
výstavba ZEVO v areálu stávající Elektrárny Opatovice nad Labem (EOP)byla dle územního plánu možná.  

Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce se v bodě 1. nevyhovuje. 
V textové části návrhu Územního plánu Opatovice nad Labem (dále jen „územní plán“), na str. 35, v kapitole 
d.2.3 Nakládání s odpady, konkrétně čl. 20, písm. f), který uvádí, že při rozhodování o změnách v území a 
využívání území bude kromě jiného respektována zásada: 

,,f) nebude umísťováno zařízení pro energetické zpracování odpadu - spalovna " 
zůstal zachován, pouze byl upraven dle znění usnesení U 4.02/ 08/ 2012 Zastupitelstva obce Opatovice nad 
Labem konaného dne 6. prosince 2012 následovně:  

,,f) nebude umísťováno zařízení pro energetické využití odpadu (EVO) či spalovna odpadu“ 

Odůvodnění:  

Připomínka byla schválená Radou města Pardubic dne 10. 10. 2016, tj.  v souladu s § 6 odst. 6 písm. d) stavebního zákona. Připomínka 
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Statutárního města Pardubice, je podána v souladu § 52 odst. 3 stavebního zákona.  
Předmětem podané připomínky je řešení koncepce nakládání s odpady, která byla předmětem úpravy návrhu územního plánu po 
veřejném projednání; námitka je podaná v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona. 

Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016 – 2025 (POH Pk) 

Zastupitelstvo Pardubického kraje dne 16. 12. 2015 vydalo Obecně závaznou vyhlášku Pardubického kraje č. 1/2016, kterou se 
vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016 – 2025 (dále jen „POH Pk“). POH Pk byl zpracován na 
základě § 43 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále také jen „zákon o odpadech“), který 
ukládá kraji v samostatné působnosti zpracovat plán odpadového hospodářství kraje pro jím spravované území.  
V závazné části POH Pk jsou uvedeny Strategické cíle odpadového hospodářství České republiky na období 2015 – 2024, kde je mimo 
jiné uvedeno „Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů“. Předcházení vzniku odpadů, omezování jejich 
množství a nebezpečných vlastností je následně popsáno v zásadách pro nakládání s odpady, kde je mimo jiné uvedeno:   
Při nakládání s odpady uplatňovat hierarchii nakládání s odpady. S odpady nakládat v pořadí:  

- předcházení  vzniku, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití (například energetické využití) a na 
posledním místě odstranění (bezpečné odstranění), a to při dodržení všech požadavků, právních předpisů, norem a pravidel 
pro zajištění ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) je dle POH Pk 
specifikováno jako zařízení s možným nadregionálním významem. 

Důležitou zásadou pro nakládání s odpady dle POH Pk  je, že jednotlivé způsoby nakládání s odpady v rámci České republiky musí 
vytvářet komplexní celek zaručující co nejmenší negativní vlivy na životní prostředí a vysokou ochranu lidského zdraví.  
Z POH Pk 2016 – 2025 vyplývá nezbytnost stanovit a koordinovat krajským plánem odpadového hospodářství síť zařízení k nakládání s 
odpady ve větší vazbě na regionální situaci. Síť zařízení k nakládání s odpady má být optimálně nastavena hlavně z regionálního 
hlediska. Je třeba sledovat reálnou potřebnost, ekonomickou konkurenceschopnost a udržitelnost zařízení pro nakládání s odpady v 
daném regionu. Požadavek není (pro relevantní potřeby územního plánování) dále rozveden ve směrné části.  
Kraj si systémově stanoví primární potřeby a kapacity zařízení pro nakládání s odpady a jejich využívání. Z uvedeného lze (při absenci 
rozvedení problematiky ve směrné části POH Pk 2016 – 2025 způsobem relevantním pro potřeby tvorby územně plánovací 
dokumentace) dovodit, že potřeby a kapacity jednotlivých zařízení mohou být jak navyšovány, tak ponižovány.  
Závazek Pardubického kraje vyplývající z POH Pk 2016 – 2025 je tedy vytvoření kompletní sítě pro nakládání s odpady (tedy včetně 
stanovení potřebných kapacit apod.)  

Územně  energetická koncepce pro města Hradec Králové a Pardubice (ÚEK) 

Dne 24. 09. 2015 byla schválená Usnesením Zastupitelstva města Pardubice ZM/438/2015  Územní energetická koncepce (dále jen 
„ÚEK“) v části B – Rozbor a hodnocení energetických potřeb pro Statutární město Pardubice a části C – Souhrnné řešení  Územní  
energetické koncepce pro souměstí Hradec Králové - Pardubice.  
Z jednotlivých složek odpadů v ČR tvoří dle ÚEK podstatnou část komunální odpad (KO).  Největší složkou KO je pak směsný 
komunální odpad (SKO) cca 55%, což je nevytříděný odpad z domácností a nevýrobních činností firem. Vzhledem k tomu, že převážná 
část produkce SKO je v současné době skládkována, představuje tato složka odpadů zásadní problém z hlediska odklonění od 
skládkování a zároveň palivový vstup do energetických zařízení.  
Pro stanovení energetického potenciálu a kapacity zařízení pro energetické využití SKO vychází ÚEK z celkové současné produkce SKO 
v obou krajích a dále z prognózy vývoje produkce a očekávaného způsobu nakládání ze SKO dle nového Plánu odpadového 
hospodářství ČR. Vzhledem k časové náročnosti přípravy, schválení a výstavby zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO), kdy 
zkušenosti hovoří o 10 letech, je uvažovanou úrovní z hlediska produkce odpadů a způsobu nakládání rok 2024. 
Výběr lokality pro výstavbu ZEVO je jedním z nejdůležitějších bodů při uvažování konkrétního projektu. Jednou z alternativních lokalit 
splňujících výše uvedené podmínky pro výstavbu ZEVO muže být areál stávající Elektrárny Opatovice nad Labem (EOP). 
Projekt vybudování ZEVO v této lokalitě je svým umístěním nadregionální, tzn. je společný pro kraj Pardubický a Královéhradecký a 
další přilehlé regiony Středočeského, Olomouckého kraje a kraje Vysočina. 
Při řešení ÚEK přijalo město Hradec Králové usnesení Zastupitelstva města Hradec Králové ZM2015/406, ve kterém zastupitelstvo 
města uložilo „v rámci další přípravy a projednávání Územní energetické koncepce pro města Hradec Králové a Pardubice uplatnit 
požadavek města Hradec Králové na vypuštění záměru zařízení EVO - spalovny komunálních odpadů z tohoto dokumentu“. 
 
Závěr 

Dokumenty odpadového hospodářství - POH Pk a ÚEK jsou dle zákona č. 185/2001 sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 406/2000Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů podkladem pro 
zpracovávání územně plánovací dokumentace.  
Jednou z alternativních lokalit splňujících podmínky pro výstavbu ZEVO muže být areál stávající Elektrárny Opatovice nad Labem 
(EOP), jak je uvedeno v ÚEK města Pardubice, avšak město Hradec Králové požaduje prostřednictvím usnesení zastupitelstva záměr 
ZEVO - spalovny komunálních odpadů z dokumentu ÚEK vypustit.  
Oba dokumenty konstatují, že zařízení pro energetické využití odpadu je specifikováno jako zařízení s možným nadregionálním 
významem. Z POH Pk 2016 – 2025 vyplývá nezbytnost stanovit a koordinovat krajským plánem odpadového hospodářství síť zařízení k 
nakládání s odpady ve větší vazbě na regionální situaci. Síť zařízení k nakládání s odpady má být optimálně nastavena hlavně z 
regionálního hlediska. Je třeba sledovat reálnou potřebnost, ekonomickou konkurenceschopnost a udržitelnost zařízení pro nakládání 
s odpady v daném regionu. Požadavek není pro relevantní potřeby územního plánování dále rozveden ve směrné části.  
Jedním z důležitých požadavků při pořizování návrhu územního plánu byla připomínka společnosti Sdružení pro Opatovice a 
Pohřebačku – SPOAP, o.s., ve které bylo požadováno do návrhu zadání doplnit text:  
„V katastrálním území obce Opatovice nad Labem je nepřípustná stavba zařízení na energetické využití odpadu či spalovna odpadu." 
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Jako odůvodnění tohoto požadavku společnost uvedla, zásadní argument, že se proti umístění spalovny nebo zařízení na energetické 
využití odpadu v katastru obce Opatovice nad Labem vyjádřila nadpoloviční většina občanů v obecním referendu konaném dne 
24. 6. 2006.  
Pořizovatel tuto připomínku vyhodnotil tak, že do kapitoly zadání č. 9) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a 
problémů v území doplnil text: 

• Plochy technické infrastruktury nadmístního významu (mimo požadavky ZÚR Pk) nebudou vymezeny.   
Jako odůvodnění pořizovatel uvedl, že stavba zařízení na energetické využití odpadu či spalovna odpadu by byla stavbou nadmístního 
významu, tedy dle územního plánování plochou nadmístního významu; do těchto ploch se umisťují stavby nadmístního významu, 
které svým významem, rozsahem, nebo využitím ovlivní území více obcí.  
Na základě takto formulovaného zadání a také na základě procesu pořizování, kdy obec Opatovice nad Labem (prostřednictvím 
jednotlivých zastupitelů) byla v každé etapě ohledně výsledků místního referenda mimořádně aktivní, návrh územního plánu vůli 
občanů obce respektuje. Podle § 49 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, je rozhodnutí v místním referendu pro zastupitelstvo obce a jeho orgány závazné. 
V rámci procesu pořizování návrhu územního plánu žádný z příslušných dotčených orgánů nepožadoval vymezení plochy pro umístění 
zařízení na energetické využití odpadu či spalovnu odpadů; toto nepožaduje ani jeden z výše uvedených dokumentů odpadového 
hospodářství.     
V případě jednoznačného prokázání veřejného zájmu, že pro výstavbu zařízení pro energetické využití odpadů bude určen areál 
stávající Elektrárny Opatovice nad Labem, tj. území obce Opatovice nad Labem, bude nutno pořídit Změnu územního plánu Opatovice 
nad Labem (dále také „změna“). 
V tomto procesu, bude úkolem obce ověřit proporcionalitu ve vztahu pořizované změny k místnímu referendu. Pokud bude výsledek 
referenda v té době platný a závazný bude úkolem obce Opatovice nad Labem posoudit, zda veřejný zájem obyvatelů samotné obce,  
na nemožnosti využití daného území pro účely umístění ZEVO v areálu dlouhodobě využívaném jako elektrárna Opatovice, dle 
územního plánu plocha  VT – těžký průmysl a energetika je proporcionální ve vztahu k veřejnému zájmu odpadového hospodářství 
České republiky v jeho nadregionálním významu, což bude vybudování areálu ZEVO představovat.   
Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce se v bodě 2. nevyhovuje. 
V textové části územního plánu, na str. 66, v kapitole f.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití (funkční regulace), v čl. 52 týkajícího se podmínek využití plochy VT - výroba a skladování - těžký 
průmysl a energetika je v části „Přípustné využití doplňkové" upraven text následovně: 
Namísto původního textu:  
„stavby a zařízení pro nakládání s odpady produkovaných činností v areálu (areálech) VT „ 

je vložen nový text: 
„stavby a zařízení pro nakládání s odpady produkovaných činností převážně v areálu (areálech) VT „  

Na základě výše uvedeného část textu ….“ produkovaných činností v areálu (areálech) VT“, kterou požaduje 
Statutární město Pardubice vypustit, vypuštěna není.  

Odůvodnění:  

Připomínka byla schválená Radou města Pardubic dne 10. 10. 2016, tj.  v souladu s § 6 odst. 6 písm. d) stavebního zákona. Připomínka 
Statutárního města Pardubice., je podána v souladu § 52 odst. 3 stavebního zákona.  
Předmětem podané připomínky je úprava podmínky využití plochy VT, která byla předmětem úpravy návrhu územního plánu po 
veřejném projednání; připomínka je podaná v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona. 
Plochy výroby a skladování jsou dle § 11 vyhl. č. 501/2006 Sb., charakterizovány jako plochy, které se obvykle samostatně vymezují 
v případech, kdy využití pozemku například staveb pro výrobu a skladování a zemědělských staveb z důvodů negativních vlivů za 
hranicí těchto pozemků vylučuje začlenění pozemků s těmito vlivy do ploch jiného způsobu využití. Podtyp této plochy VT – těžký 
průmysl a energetika vychází z metodiky MINIS (duben 2010) v prostředí zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), verze 2.2 
Pardubický kraj; dle této metodiky jsou tyto plochy charakterizovány jako plochy výrobních areálů těžkého průmyslu a energetiky 
s případným negativním vlivem nad přípustnou mez mimo areál.  
Požadavek, který je obsažen v této připomínce je řešen v kapitole Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění, uplatněných v rámci 
opakovaného veřejného projednání. Jedná se o námitku č. 4, kterou podala společnost Elektrárna Opatovice, a.s. Společnost 
v námitce požadovala, aby text v čl. 52 týkajícího se plochy VT- výroby a skladování - těžký průmysl a energetika, byl v části „Přípustné 
využití doplňkové" upraven tak, aby namísto textu – „stavby a zařízení pro nakládání s odpady produkovaných činností v areálu 
(areálech) VT“ byl text „stavby a zařízení pro nakládání s odpady produkovaných činností převážně v areálu (areálech) VT“. Námitka 
byla přijata; upravené znění přípustného využití doplňkového pro plochu VT znamená, že se v předmětné ploše může nakládat i 
s odpadem dovezeným, ale preferuje se zpracování, nebo nakládání s odpadem produkovaným přímo v ploše VT. Tato námitka byla 
přijata a text byl požadovaným způsobem upraven; z těchto důvodu se této části připomínky nevyhovuje. Po obsahové stránce není 
význam požadovaných úprav textu zásadním způsobem odlišný; po vypuštění požadované části textu by zůstal text -  „stavby a 
zařízení pro nakládání s odpady“ -  jedná se o obecnou formulaci; text dle přijaté námitky -  „stavby a zařízení pro nakládání s odpady 
produkovaných činností převážně v areálu (areálech) VT“- je formulace, která již specifikuje druh odpadu a to tak, že upřednostňuje 
odpad produkovaný převážně v areálu, nebo areálech. Na základě těchto skutečností lze konstatovat, že věcné podstatě připomínky 
je vyhověno.  
 

Použité podklady:  
Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016 – 2025 
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Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Zákon č. 406/2000Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti, 
ve znění pozdějších předpisů 
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje, Právní stav po aktualizaci č. 1 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Územní plán Opatovice nad Labem, upravený návrh územního plánu po veřejném projednání -08/2016 
Spis územního plánu č. 9806/2008 – územní plán Opatovice nad Labem 
Územně  energetická koncepce pro města Hradec Králové a Pardubice  
Usnesení Zastupitelstva města Pardubice ZM/438/2015 ze dne 24.09.2015   
 

Připomínka č. 2 

Radek Šejvl, DiS.,  
Opatovice nad Labem 

Znění připomínky: 
název územně plánovací dokumentace 
UZEMNI PLAN OPATOVICE NAD LABEM 
 uplatněná podle ustanovení § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon") 

I.   Identifikační údaje 

Radek Šejvl, DiS. 

Opatovice nad Labem  

II. druh podání 

[x] připomínka 

III. obsah připomínky 

Nesouhlasím s funkčním vymezením Zastavitelné plochy Z40 - OM - občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední (pozemek 
p.č. 526 v k.ú. Opatovice nad Labem). Navrhuji původně navržené funkční využití pozemku NZ - plochy zemědělsky obhospodařované 
půdy. V případě ponechání tohoto funkčního vymezení pozemku navrhuji podmínku pro provoz zařízení mimo místní komunikaci v 
Lesní ulici obce Opatovice nad Labem. 

IV. odůvodnění připomínky 

Navržené funkční vymezení pozemku p.č. 526 v k.ú. Opatovice nad Labem (zastavitelná plocha Z40) na komerční zařízení malé a 
střední může negativně ovlivnit stávající zástavbu rodinných domů. Pozemek navazuje přímo na zástavbu rodinných domů. 
Provozováním jakéhokoliv komerčního zařízení hrozí podle mého názoru lokalitě navazující zástavby další zvýšení dopravní zátěže. 
Není definováno dopravní napojení na pozemek, které bude v případě tohoto pozemku velmi komplikované. 

V. vymezení území dotčeného připomínkou 

pozemek p.č. 526 v k.ú. Opatovice nad Labem 
 
Podpis: 
Radek Šejvl, DiS., v.r. 
Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se částečně vyhovuje. 

Zastavitelná plocha Z40, která je určena pro plochu OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a 
střední zůstala v návrhu územního plánu zachována; do technických podmínek této plochy je doplněn text: 

„Dopravní napojení bude ze stávající komunikace vedené po východním okraji plochy“   

Odůvodnění: 
Pořizovatel vyhodnotil připomínku pana Radka Šejvla, DiS. jako připomínku, která je podaná v souladu s § 53 odst. 2 stavebního 
zákona. Dle § 53 odst. 2 stavebního zákona se upravený návrh územního plánu v rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném 
veřejném projednání. Zastavitelná plocha Z40, která je určena pro plochu OM – občanské vybavení – komerční zařízení mala a střední 
byla vymezena v návrhu územního plánu na základě uplatněné námitky č. 17 ve veřejném projednání; jedná se tedy o měněnou část, 
která byla předmětem opakovaného veřejného projednání. 

Pozemek p.č. 526 v k. ú. Opatovice nad Labem ležel dle nového ÚP ve stabilizované ploše NZ – plochy zemědělsky obhospodařované 

půdy. Dle toho času platného Územního plánu sídelního útvaru Opatovice nad Labem (dále jen „ÚPSÚ“), leží pozemek v zastavitelné 
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ploše OV – zóna občanské vybavenosti, která slouží dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/97 (ve znění pozdějších předpisů) o závazných 

částech Územního plánu obce Opatovice nad Labem (dále jen „vyhláška“) pro výstavbu objektů občanské vybavenosti, výroby, služeb.  

Vlastník pozemku žádal o změnu zařazení z plochy NZ z důvodu záměru umístění areálu půjčovny, prodejny přívěsných vozíků včetně 

vybudováni zázemí pro obsluhu, které je dle toho času platného ÚPSÚ na pozemku možné.  

Vlastník pozemku v uplatněné námitce požadoval vymezit pozemek jako plochu VD - výroba a skladováni, která odpovídá jeho 

podnikatelskému záměru. Požadavek námitky byl přezkoumán a s ohledem na ÚPSÚ, polohu předmětného pozemku s ohledem na 

stabilizované území obce a jeho komunikační systém byl pozemek projektantem vymezen pro zastavitelnou plochu s využitím OM – 

občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední. Hlavním využitím těchto ploch dle návrhu územního plánu je občanské 

vybavení a služby převážně komerčního charakteru, což požadavkům výše uvedeného provozu odpovídá.  

Zastavitelná plocha Z40 má dle návrhu územního plánu stanovené podmínky jednak na prostorové uspořádání zástavby a jednak na 

zatížení území hlukovými limity; návrh územního plánu koordinuje veřejné i soukromé zájmy a v souladu s touto koordinací za účelem 

vyloučení případných problémů a rizik v území požadavek připomínky ohledně zvýšení dopravní zátěže bude odpovídajícím způsobem 

(viz. výše) do návrhu územního plánu zapracován. 
 
Použité podklady:  
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Územní plán Opatovice nad Labem, upravený návrh územního plánu po veřejném projednání - 08/2016 
Spis územního plánu č. 9806/2008 – územní plán Opatovice nad Labem 
 

Připomínka č. 3 

MUDr. Jaroslava Skalická 
Hradec Králové 
námitka podaná dne 19. 10. 2016 

Text této podané námitky obsahuje v bodě 1) a 3) námitku a v bodě 2) a 4) připomínku. Vzhledem k tomu, že 
text námitky a připomínky nelze od sebe oddělit, je předmětná připomínka vyhodnocena pod č. 9 (Námitka č. 
9) v kapitole o) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění. 
 

Sousední obce – Čeperka, Libišany, Hrobice, Bukovina nad Labem, Vysoká nad Labem, město Hradec Králové a 
Praskačka neuplatnili v procesu opakovaného veřejného projednání žádné připomínky.  
 
V procesu druhého opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu nebyly uplatněny žádné 
připomínky. 
 
 
 
q) Údaje o po čtu list ů odůvodn ění územního plánu a po čtu výkres ů k němu p řipojené 

grafické části 

I. Územní plán 

II.A – textová část odůvodnění územního plánu (počet stran 316) II.B – grafická část: 
II.B1     Koordinační výkres        1:5000 
II.B2   Výkres širších vztahů          1:50000 
II.B3  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu    1:5000  
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Poučení 
 

Proti Územnímu plánu Opatovice nad Labem vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ………………………...................………     …………………….................................. 
místostarosta obce Opatovice nad Labem       starosta obce Opatovice nad Labem 
 
 
  
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.
       
 
 


