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A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně 
souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

 

Soulad s Politikou územního rozvoje ČR 

Dle Politiky územního rozvoje České republiky se řešené území nachází na okraji rozvojové 
oblasti OB4 – Rozvojová oblast Hradec Králové-Pardubice a mimo rozvojové osy. Žádný z úkolů pro 
územní plánování stanovených pro tuto osu či oblast se netýká řešeného území.   

Soulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací 

Dle platného územního plánu VÚC Pardubického kraje je v řešeném území vymezena trasa 
přeložky silnice I/36 a prvky nadregionálního ÚSES. V návrhu územního plánu byla upřesněna 
ochranná zóna NRBK K71 a K72.  

V současné době projednávaných Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje (dosud 
neschválených) je přeložka silnice I/36 vedena mimo řešené území. Z těchto důvodů je trasa přeložky 
silnice I/36 dle ÚP VÚC Pardubického kraje je v ÚP Rohovládova Bělá vedena jako územní rezerva.  

Z hlediska širších vztahů je respektováno: 

Obec je součástí Pardubicko – hradecké aglomerace, leží asi 6 km severozápadně od města 
Lázně Bohdaneč na silnici I/36.  

 
Z hlediska struktury osídlení v širším území je Rohovládova Bělá jejím důležitým a trvalým 

prvkem. Dobrá dostupnost širšího území vyhovuje pro zajišťování potřeb obyvatel obce – tzn. cestám 
za zaměstnáním, základní i vyšší občanskou vybaveností, za volnočasovými aktivitami. Spádovost 
směřuje především do Lázní Bohdaneč, Pardubic, Hradce Králové. Místní podnikatelské aktivity jsou 
zdrojem pracovních příležitostí zejména pro místní občany.  

 
Dopravně (silniční doprava) je Rohovládova Bělá  obsluhována komunikací I/36, která slouží 

jako dálniční přivaděč k dálnici D11.   

Vlivem velmi dobrého dopravního spojení má obec těsné vazby na Pardubice a Hradec Králové. 
Tato výhodná poloha nahrazuje nedostatečnou občanskou vybavenost a pracovní příležitosti v obci. 
Výhodná poloha v blízkosti dálnice D11, vybudovaná technická infrastruktura je atraktivní pro 
zájemce o výstavbu RD.  

Z hlediska širších vztahů a významu obce je rozvoj obce soustředěn na podporu bydlení ve 
formě rodinných domů a drobné výroby. Funkce středisek zaměstnanosti a občanské vybavenosti 
budou plnit zejména větší města v širším území. V obci nejsou významné podnikatelské aktivity. 

Územní plán obce Rohovládova Bělá je koordinován se zpracovanými územními plány 
sousedních obcí. Z těchto dokumentů nevyplývají zvláštní požadavky na územní plán obce.  

 
Vzájemná provázanost s okolními sídly a katastry je i v oblasti technické infrastruktury (trasy 

elektro VN a VVN, STL plynovodu a pod), systémech, které procházejí širším územím jako např. 
územní systém ekologické stability. Obec je napojena na vodovod, kanalizaci a je plynofikována.  

 
Řešené území je v systému ekologické stability zapojeno do širšího území na nadregionální 

lokální úrovni. Vymezené skladebné prvky lokálního ÚSES zasahují do velké části řešeného území a 
významně ovlivňují využití území. 
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B. Údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění pokynů pro      
zpracování návrhu 

 

Zadání územního plánu obce Rohovládova Bělá bylo projednáno v roce 2008 s dotčenými 
orgány státní správy, správci inženýrských sítí a veřejností a dne 16.2.2009 bylo schváleno 
zastupitelstvem obce Rohovládova Bělá. 

Pokyny pro zpracování návrhu ÚP vyplývající ze schváleného zadání byly dodrženy a jsou 
zapracovány do návrhu ÚP. 

 

 

 

C. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení      
předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje 
kraje 
 

C.1. Vymezení řešeného území 

Územní plán obce řeší celé správní území obce Rohovládova Bělá zahrnující katastrální území 
Rohovládova Bělá o výměře 443 ha. V řešeném území se nachází obec Rohovládova Bělá. 

 
C.2. Východiska koncepce rozvoje obce 

Územní plán je zpracováván v souladu s potřebami obce a zároveň tak, aby byly chráněny 
hlavní složky životního prostředí a nedošlo k narušení přírodních i urbanistických hodnot řešeného 
území. 

Byly stanoveny zásady využívání území – zejména prostřednictvím regulativů funkčního 
využití, zásady prostorového řešení dalšího rozvoje obce, zásady rozvoje jednotlivých funkčních 
složek, dopravy a inženýrských sítí. 

Obec Rohovládova Bělá patří mezi menší obce s dominující funkcí obytnou a obslužnou, které 
vzhledem k blízkosti větších měst mají předpoklady se rozvíjet. Zastoupena je rovněž funkce výrobní. 
Záměr obce je v omezeném rozsahu rozvíjet bydlení a podnikatelské aktivity. 

V řešeném území je navrženo celkem 13 zastavitelných ploch a dvě plochy přestavbové 
o celkové rozloze 18,54 ha (4,2 % z 443 ha katastru).  

Pro rozvoj bydlení je vymezeno 10 lokalit, dvě lokality jsou určeny pro drobnou výrobu a 
skladování, jedna plocha pro dopravní stavby. Jedna přestavbová plocha je určena pro drobnou výrobu 
a druhá pro veřejné prostranství.  

Rozvojové plochy nezakládají žádnou novou zastavěnou enklávu ve volné krajině. 

Rozvoj výroby a skladů je navržen jihovýchodně od zastavěného území a v proluce na severním 
okraji zástavby. 

C.2.1.Urbanistická koncepce 

Bydlení: 

Pro rozvoj bydlení jsou navrženy plochy uvnitř zastavěného území i mimo zastavěné území. 
Rozvojové plochy mimo zastavěné území jsou navrženy tak, aby přímo navazovaly na zastavěné 
území, využívaly proluky mezi zastavěným území a byly dobře dopravně a z hlediska technické 
infrastruktury přístupné. Vzhledem k velikosti obce nejsou navrhovány varianty rozvoje obce. 
Navržené plochy umožňují rozvoj obce ve středně dlouhém časovém úseku. Z pohledu zachování 
krajinného rázu při výstavbě rodinných domů při respektování typického architektonického a 
hmotového uspořádání stávající venkovské a příměstské zástavby by nemělo docházet k porušení 
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tohoto rázu. V lokalitách určených pro bydlení se předpokládá zejména výstavba rodinných domů 
(bydlení v RD venkovské, městské a příměstské), bytových domů (bydlení v bytových domech).  

Výroba:  

Stávající výroba je zastoupena společností INTEGRA KOVO a TOPCENTRUM Zemědělská 
výroba v území zastoupena není.  

Pro drobné výrobní aktivity a skladování jsou navrženy dvě lokality na jihozápadním okraji 
obce a v proluce na severním okraji obce. 

Občanská vybavenost, sport : 

Stávající občanské vybavení je možno v obci považovat za přiměřené. Pro rozvoj občanské 
vybavenosti nejsou navrženy zvláštní plochy.   

Rekreace: 

V současné době je rekreace omezena na využívání rekreačních chalup v území. Pro rekreaci 
nejsou navrženy zvláštní nové plochy.  

Zeleň: 
Stávající plochy veřejné zeleně se nacházejí především v centrální části obce kolem obecního 

úřadu, kostela a školy. Samostatná rozvojová území pro veřejnou zeleň nejsou navrhována.   

V obci najdeme celou řadu kvalitních vzrostlých soliterních stromů, které jsou součástí uličního 
parteru. 

Významnou složkou vnitrosídelní zeleně jsou i plochy zahrad a vyhrazené zeleně, které mají 
významnou úlohu především na okrajích sídla, kde vytvářejí přechod mezi urbanizovaným územím a 
volnou krajinou. 

 
 
C.3. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 
 
Při návrhu územního plánu bylo zhodnoceno účelné využití zastavěného území, na jehož 

základě byly v rámci zastavěného území vymezeny rozvojové lokality. 
 

C.4. Odůvodnění vymezení ploch s jiným způsobem využití dle §3, odst. 4 vyhl. 501/2006 
Sb. 

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

 
podrobnější členění ploch bydlení, na bydlení v rodinných domech – venkovské, bydlení v RD – 

městské a příměstské a bydlení v bytových domech z důvodu různého typu bydlení.  
 
plochy občanského, na plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední, plochy 

občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení, z důvodu jednoznačného vymezení ploch 
občanského vybavení 

plochy výroby a skladování, na plochy výroby a skladování – drobná výroba a řemeslná výroba 
z důvodu přehlednějšího vyjádření jednotlivých druhů výroby 
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C.5. Ochrana kulturních, historických a přírodních hodnot území 

V řešeném území je evidována kulturní nemovitá památka - kostel sv. Petra, č.33639/6-2133 

 

 

 

Navržena za NKP je socha Anděla Strážce a socha sv. Jana Nepomuckého.  

Socha sv. Jana Nepomuckého. 
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Socha Anděla Strážce 

 

Text uvedený na soše zní: Památce pádu Františka Sgaare, faráře,čehož tuto život opatroval anděl 

strážný – 2/1r – 1736. Dle zápisu v kronice při průjezdu tohoto faráře Bělou , se mu splašili koně a v těchto 
místech se náhle zastavili, aniž by se někomu cokoli stalo. Na druhé straně pomníku je psáno: Tuto sochu nechal 

z lásky k Bohu ozdobit Leopold a Kateřina Hyhlík v roce 1855. Hyhlíkovi (majitelé č.p.27) nechali tento nápis 
vytvořit na počest záchrany dětí, se kterými se splašil povoz. Před pomníkem se však koně bez pomoci zastavili.  

V obci je dobře patrné centrum – náves, a to jak svými prostorovými kvalitami, tak i 
soustředěním hlavních objektů občanské vybavenosti. V dálkových pohledech nejsou panoramata 
vlastní obce nijak narušena (nízká zástavba objekty s převážně sedlovými střechami a s dominantou 
kostela). To však neplatí o blízkém okolí, které je z tohoto hlediska určováno zemědělskými stavbami 
vykazujícími nadměrná měřítka.  

 

Architektonický výraz staveb je v historické části převážně venkovského typu a původní uliční 
zástavba malých domků směrem ke hřišti. 

Některé rodinné domy mají různorodý až městský charakter. Některé novější RD mají i 
nevhodné rovné střechy. 
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Pohled na náves 

 

 

 

      Pohled na obecní úřad 
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Pomník sedmibolestné Panny Marie na rozcestí směrem k objektu zemědělského družstva (u objektu 
bývalé pošty) byl vystavěn v roce 1883 na náklady paní Anny Hronové na památku zemřelého Františka Hrona 
z č.p.13. Původně stál u pomníku domek pro opatrovníka pomníku, ale dědic po paní Hronové ho dal zbořit. 

 

 
Archeologické památky 
Celé správní území obce je územím s archeologickými nálezy s prokázaným výskytem 

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

 
Ochrana přírody a krajiny 
V řešeném území se dle zákona 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 

nenachází chráněná území, nejsou zde vyhlášeny žádné památné stromy (PS) ani významné krajinné 
prvky (VKP). 

V území se vyskytují VKP vyplývající ze zákona 114/92 sb., §4 odst.2 - údolní nivy, mokřady, 
rybníky, lesy apod. 

 
Vodní toky 
Vodní toky a plochy jsou jednou ze základních hodnot přírodního a krajinného prostředí a patří 

mezi významné krajinné prvky i ze zákona. V řešeném území jsou vymezeny jako samostatná funkční 
zóna - plochy vodní a hospodářské.  

V řešeném území se nenacházejí významné vodní toky a plochy. Východně řešeného území 
protéká potok Bukovka, do kterého se vlévá Kasalický potok. V jihozápadním rohu řešeného území 
protéká Habřinský potok.   

Hydrologické č. povodí – 1-03-04-045 a 1-03-04060. 

V obci je malá požární nádrž.   
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Územní systém ekologické stability 
Podle § 4 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, zajišťuje vymezení systému ekologické 

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

ÚSES byl na řešené území zpracován jako součást většího územního celku Opatovice nad 
Labem v roce 1993 (ing.Zuzana Baladová). 

Do řešeného území zasahuje ochranné pásmo nadregionálních biokoridorů K 71 Žehuň – 
Bohdaneč (typ MH) a K 72 Bohdaneč – Polabský luh (typ MH). Biokoridory nadregionálního 
významu jsou tvořeny osami biokoridorů (K) a ochrannými zónami v šířce 2 km na každou stranu od 
osy. Typ“: B – borová, N – nivní, V – vodní, MB – mezofilní bučinová, MH – mezofilní hájová). 

V územním plánu je upřesněna ochranná zóna NRBK K71 a K72. 

Na nadregionální prvky SES navazují lokální prvky – biokoridory a biocentra, která jsou 
vymezena na jižním a východním okraji řešeného území.  

V širším zájmovém území je evidovaná Evropsky významná lokalita Bohdanečský rybník – 
CZ0533308 o výměře 251,3 ha. Zájmové území není součástí ani nezasahuje do žádném ptačí oblasti 
ve smyslu ust. § 45e zák. č. 218/2004 Sb. 

Převážná část lokálních prvků SES je nefunkční,  u nichž je nutné je založit formou zalesnění či 
zatravnění s doplněním ozelenění. Realizace prvků ÚSES se předpokládá v souvislosti s komplexními 
pozemkovými úpravami po vyřešení majetkových vztahů k půdě.  

 

Stávající i navrhované prvky ÚSES jsou vymezeny jako Plochy přírodní - NP. 

 

 

 

C.6. Východiska návrhu koncepce dopravní a technické infrastruktury 

C.6.1. Doprava: 

V širším zájmovém území je zastoupena doprava silniční, cyklistická a pěší. Obec má 
výhodnou dopravní polohu díky blízkosti dálnice D11 a silnici I/36, která prochází obcí.   

Středem obce prochází silnice I/36, která plní funkci dálničního přivaděče pro širší území. 
Z hlediska rozvojových záměrů ŘSD zasahuje do řešeného území jedna ze dvou posuzovaných variant 
koridorů přeložky silnice“ I/36 Lázně Bohdaneč-D11 (MÚK Chýšť)“, která je zároveň zapracována do 
platného územního plánu VÚC Pardubického kraje. Druhá varianta “I/36 Lázně Bohdaneč-D11(MÚK 
Dobřenice)“ do řešeného území nezasahuje. Tato varianta je součástí projednávaných Zásad územního 
rozvoje Pardubického kraj, které dosud nejsou schváleny. Z těchto důvodů je varianta přeložky silnice 
I/36 Lázně Bohdaneč-MÚK Chýšť ponechána v ÚP Rohovládova Bělá jako územní rezerva.  

Na silnicích II. a III.třídy nejsou navrhovány žádné změny. Podél silnice I/36 směrem na Voleč 
je navržena obslužná komunikace, jejíž trasa je koordinována s připravovanými pozemkovými 
úpravami.   

Silnici I/36 protíná ve směru jih-sever silnice II/323. Ve středu obce západním směrem ze 
silnice I/36 odbočuje silnice III/3234 Rohovládova Bělá – Vyšehněvice. 

 

Silnice II/323 (Nechanice - Přelouč) zůstává vedena ve své dnešní trase bez podstatných změn 
až po Přelouč, kde je navrhována krátká přeložka. Problematika jejího vedení jižně od D11 souvisí 
s napojením prostoru Pardubic od dálnice D11. Z tohoto důvodu je navrženo její přeložení ve směru 
na Lázně Bohdaneč s maximálním využitím stávajících silnic III. třídy s krátkou přeložkou v prostoru 
obce Křičeň. 
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Šířkové uspořádání silnici III.třídy by ve výhledu mělo odpovídat kategorii S 7,5/60. Dopravní 
závada z titulu nedostatečného poloměru je v jižní části obce na silnici III/3239.    

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

Nové lokality budou napojeny na silnice II. a III.třídy a místní komunikace. Pokud by bylo 
v dalším stupni projektové dokumentace navrhováno přímé napojení lokalit Z7 a Z8 na silnici 
I/36, požaduje se splnění podmínek ČSN 73 6110, 73 6102 a souhlas majetkového správce silnice 
I/36 ŘSD ČR Správa Pardubice. 

 

Na silnici I/36 bylo od roku 1973 prováděno sčítání dopravy na silnici I/36 a II/323 

silnice I/36, místo stanoviště a číslo sčítacího úseku 5-0166 

 rok 2005                        rok 2000 

T-těžká a motorová vozidla 1926  

O-osobní a dodávková vozidla 3 691 

M-jednostopá motorová vozidla 26 

S  5 643   5 182 

silnice II/323, místo stanoviště a číslo sčítacího úseku 5-4238 

 rok 2005                        rok 2000 

T-těžká a motorová vozidla 158  

O-osobní a dodávková vozidla 519 

M-jednostopá motorová vozidla 10 

S  687   1439 

silnice II/323, místo stanoviště a číslo sčítacího úseku 5-4660 

 rok 2005                        rok 2000 

T-těžká a motorová vozidla 381  

O-osobní a dodávková vozidla 962 

M-jednostopá motorová vozidla 10 

S  1353   1014 

 

Na ostatních silnicích III. třídy jsou intenzity dopravy minimální. 

 

Hromadná doprava 

Hromadná doprava osob je zajišťována v řešeném území autobusovými  linkami. Autobusová 
linka vede po silnicích I.-III. třídy, autobusové nádraží je u hřbitova. Autobusová doprava je 
zajišťována linkou č. 650640.  

Pěší a cyklistická doprava 

Podél silnice I/36 je vybudován téměř v celém zastavěném úseku oboustranný chodník. Na 
místních obslužných komunikacích chodníky převážně nejsou. Podél silnice II/323 směrem na 
Kasalice vlevo od silnice je navržen chodník.  

Mimo obec existují zpevněné cesty pro zemědělskou techniku, pěší a cyklisty k zajištění 
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přístupu do okolní krajiny. 

Cyklistická doprava je spojená s dopravou silniční. 

 

Doprava v klidu 

Protože se jedná o zástavbu především RD je odstavování vozidel zajišťováno v garážích a na 
vlastních pozemcích. Pro parkování vozidel uvnitř výrobních areálů u podnikatelských subjektů jsou 
odstavné plochy uvnitř areálů v dostatečném počtu.  

U nově navržených ploch pro výstavbu objektů občanské vybavenosti, drobné výroby, služeb 
bude parkování zajištěno uvnitř plocha na vlastním pozemku investora. 

Dopravní zařízení 

Čerpací stanice v řešeném území není. Nejbližší čerpací stanice je ve Volči. 

 

C.6.2. Vodní hospodářství: 

Vodovod 

V obci Rohovládova Bělá je vybudován vodovod, který pokrývá celé území obce. Vodovod je 
v dobrém technickém stavu a v nejbližší době není nutno uvažovat s žádnou rekonstrukcí. 
Provozovatelem vodovodu je VAK Pardubice a.s. 

Vodovod je napojen na veřejný skupinový vodovod Pardubice (větev Pardubice, Lázně 
Bohdaneč, Rohovládova Bělá, Kasaličky, Vápno). Z čerpací stanice Vlčí Habřina je voda čerpána a 
potrubím DN 225 mm přes Rohovládovou Bělou dopravena do vodojemu Kasaličky (věžový 250 m3, 
kóty 300/295 m n.nm.). 

 Vodovodní síť je řady DN 110 až 225 m. Řady jsou vedeny podél silnici a místních 
komunikacích.  

Počet zásobovaných obyvatel je cca 385.    

Výpočet stávající potřeby vody: 

průměrná denní potřeba Qp =  26,77 m3/d 

koeficient denní nerovnosti     1,50 

maximální denní potřeba     40,15 m3/d 

Průměrný nárok na zdroj = 0,91 l/s 

Maximální nárok na zdroj = 1,36 l/s 

 

Náhradní zásobení pitnou vodou je z jiného vodovodu, zdroje mobilními cisternami a vodou 
balenou.   

Jako zdroj vody pro hašení požárů budou použity hydranty veřejného vodovodu. 

Kanalizace: 

V obci je vybudována veřejná jednotná kanalizace (stáří 21 let), která je po odlehčení dešťových 
vod zakončena čistírnou odpadních vod, umístěnou jihozápadně obce Bukovka (na ČOV jsou k čistění 
přiváděny i odpadní vody z obce bukovka). Odlehčení je do melioračního příkopu, vyčistěné vody 
z ČOV jsou vypouštěny do potoka. 

Počet napojených obyvatel na kanalizaci je 368, počet přípoje 124, stav kanalizace je dobrý. Na 
stávající síti nejsou čerpací stanice. Provozovatelem stávající ČOV je Obec Rohovládova Bělá. 
Čistírna je mechanicko-biologická, v provozu od roku 1985. Přítok odpadních splaškových je 120 m3/ 
den, produkce kalu 6 m3/rok (likvidace na skládce). Rekonstrukce ČOV není připravována.   
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Produkce odpadních vod – 66 m3/d 

Produkce BSK 5 – 22,07 kg/d 

Produkce NL – 20,23 kg/d 

Produkce kalů 212,33 m3/r 

Množství odpadních vod likvidovaných v septicích – 8,74 m3/d, jiným způsobem 1,23 m3/d. 

Kanalizační sběrače jsou o DN 90-400 mm. 

Celková délka kanalizační sítě – 4,90km. Počet přípojek 125 ks, počet jímek 28. 

 

C.6.3. Energetika, zásobování plynem, telekomunikační síť: 

Lokalita Rohovládova Bělá je zásobována elektrickou energií ze stávajícího systému 35 kV – 
vrchní vedení VN č. 815. Kmenové vedení prochází severně od obce. Z tohoto kmenového vedení jsou 
provedeny přípojky pro jednotlivé trafostanice v obci. 

V současné době je v obytné zástavbě elektrická energie využívána převážně pro běžné domácí 
spotřebiče, stupeň elektrizace domácností je převážně B, s nárůstem stupně elektrizace C (využití  el.  
energie  pro vytápění)  se vzhledem k ekonomické náročnosti  a plynofikaci obce neuvažuje. 

K převodu z napětí 35 kV na napětí 380V slouží stožárové trafostanice: 

TS 667 – o výkonu 400 kVA, stožárová, betonová dvousloupová s vrchním přívodem, 
v majetku ČEZ, je umístěna na západním okraji obce u hřbitova 

TS 811 – s trafem BTS do 250 kVA, stožárová, betonová dvousloupová s vrchním přívodem, 
v majetku ČEZ, umístěna na jihozápadním okraji obce. 

TS 382 – o výkonu 160 kVA, stožárová, betonová čtyřsloupová s vrchním přívodem, v majetku 
ČEZ, je umístěna na jihovýchodním okraji obce. 

TS 810 – o výkonu 160 kVA, stožárová, betonová dvousloupová s vrchním přívodem, 
v majetku ČEZ, je umístěna na východním okraji obce u koupaliště. 

TS 383 – o výkonu 100 kVA, stožárová, betonová čtyřsloupová s vrchním přívodem, v majetku 
ČEZ, je umístěna na severním okraji obce. 

 

Sekunderní elektrorozvody v obci jsou provedeny převážně podzemním kabelovým vedením.  

Pro  pokrytí běžných nároků na odběr el. energie ve stávající zástavbě je možné uvažovat 
s využitím stávajících rozvodů, v případě velmi vysokých nároku je třeba provést  posílení trafostanice 
a posilující vývody zemním kabelem do místa spotřeby. Pro lokalitu Z11 je navržena nová 
trafostanice. 

 

C.6.4. Telekomunikace 

V obci Rohovládova Bělá je provedena plošná kabelizace telefonní sítě. Telefonní účastníci jsou 
připojeni na digitální telefonní ústřednu v obci, která umožňuje i případné rozšiřování. 

 

C.6.5. Plynofikace 

Obec je plně plynofikována. Obec je připojena prodloužením STL sítě ze směru od Vyšehněvic. 
Páteřní řad je DN 63, doplňovaný DN 50. Provozní tlak je 0,3 MPa. 

Nové lokality budou napojeny na STL plynovody. 

Severním okrajem řešeného území prochází katodově chráněná trasa produktovodu včetně 
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ochranného pásma, dále se zde nachází stanice katodové ochrany a anodové uzemnění. V souběhu 
s trasou produktovou je uložen dálkový sdělovací kabel. 

 

C.6.6. Nakládání s odpady 

Odvoz a zneškodňování tuhých odpadů zajišťuje v obci v oblasti komunálního odpadu 
společnost SOP Přelouč. Separované složky odpadu – sklo, papír a plast – odváží a likviduje stejná 
společnost, nebezpečné odpady a velkoobjemový odpad jsou odváženy 2 x ročně.  

V území nejsou evidovány žádné skládky, nacházejí se zde staré ekologické zátěže. 

 

 

C.7. Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru 
udržitelného rozvoje kraje 

 

 Z hlediska priorit rozvoje a navržených trendů směřování území není ÚPD v žádném zásadním 
rozporu ani se schváleným ÚP VÚC Pardubického kraje. 

Na základě analýzy návrhové části ÚP, podrobných charakteristik jednotlivých rozvojových 
ploch a analogií s obdobnými záměry na jiných lokalitách byly ze sledovaného hlediska posouzeny 
předpokládané vlivy koncepce.  

Nevýznamné až málo významné budou negativní vlivy na hlukovou situaci, ovzduší, půdu, 
povrchové a podzemní vody (ty by po realizaci kanalizace v celé obci měly být ovlivněny významně, 
ovšem pozitivně). Nevýznamné bude ovlivnění horninového prostředí, biotopů, flóry a fauny. Málo 
významný bude i vliv většiny koncepce na krajinný ráz. Prvky ÚSES stávající i navržené k vymezení 
procházejí po okraji řešeného území a nejsou v kolizi s rozvojovými plochami.  

 
Vzhledem k tomu, že žádný z plánovaných záměrů nebude zdrojem radioaktivního, 

rentgenového, ultrafialového nebo infračerveného záření, případně intenzivního světla, ani se v nich 
jako primární náplň činnosti nepředpokládá manipulace s toxickými látkami, lze předpokládané vlivy 
koncepce na veřejné zdraví označit za málo významné. 

Významněji, a to pozitivně, budou posuzovanou koncepcí ovlivněny sociálně-ekonomické 
aspekty zájmového území - bytová výstavba.  

Celkový vliv koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví lze označit za málo významný jak 
v aspektu negativním, tak pozitivním, přičemž negativní budou především nevýznamné až málo 
významné přímé vlivy v prostoru rozvojových ploch a jejich bezprostředního okolí a pozitivní budou 
převážně významnější nepřímé vlivy na kvalitu života a sociálně-ekonomické dopady v širším území. 

 

C.8. Limity využití území 
 

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

a) ochranná pásma dopravních tras  

- silnice I.třídy – 50 m 

- silnice II.a III. třídy – 15 m 

b) trasy a ochranná pásma zařízení pro rozvod elektrické energie 

-vedení VN 35kV -7m od krajního vodiče u nového vedení,10 m u stávajícího vedení 

-vedení VN 110 kV-  15 m. 

-stožárová TS -totéž jako u vedení 
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c) trasy a ochranná pásma plynovodních zařízení 

- ochranné pásmo STL stanovené do 1.1.1995 v nezastavěném území – 10 m 

- ochranné pásmo NTL a STL stanovené po 1.1.1995 v zastavěném území – 1 m 

d) ochranné pásmo produktovodu 

- do vzdálenosti 300 m je zakázáno zřizovat zvlášť důležité objekty, jakož i vtažné jámy 
průzkumných a těžebních podniků a odvaly hlušin 

- do vzdálenosti 200 m od osy potrubí zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody, jde li 
potrubí pře řeku 

- do vzdálenosti 150 m provádět souvislé zastavění měst a sídlišť a budovat ostatní důležité 
objekty a železniční tratě podél potrubí 

- do vzdálenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic 

- do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě 

- do vzdálenosti 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I. a II.třídy 

- do vzdálenosti 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost 
jeho provozu, např. výkopy, odklizování zemin, jejich navršování, sondy a vysazování stromů 

e) ochranné pásmo vodních toků 

- 6 m od kraje břehu 

f) ochranné pásmo hřbitova 

g) ochranná zóna nadregionálních biokoridorů 

h) ochranné pásmo stanice katodové ochrany a anodové uzemnění 

ch) ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku a ochranné pásmo letiště 

i) ohrožený prostor střelnice Neratov 

 

Ostatní omezující vlivy: 

- kostra ekologické stability, navržená generelem ÚSES 

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

- závlahy, resp.meliorace 

 
 
 

D. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, 
zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

Součástí projednání konceptu ÚP nebylo posouzení vlivů územně plánovací dokumentace 
(koncepce) na životní prostředí podle § 10i a přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 

Územní plán obce Rohovládova Bělá je určen k soustavnému zhodnocování území, ke 
zvyšování jeho celkového užitku při zachování jeho nenahraditelných hodnot. Veřejný zájem je 
soustředěn na racionální využívání zastavěného území a na ochranu nezastavěného území s cílem 
snižování nevratného procesu jeho přeměny. 
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Udržitelný rozvoj obce  Rohovládova Bělá je daný vyváženým vztahem územních podmínek pro 
zdravé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost. 

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

Územní plán vytváří předpoklady pro rozvoj ekonomického potenciálu v obci jak 
v zastavitelných plochách, tak na plochách stávajících. Drobné výrobní aktivity řemeslné povahy jsou 
soustředěny za určitých podmínek do obytného území.  

V rámci sociální soudržnosti jsou vytvořeny podmínky pro trvající progresivní vývoj počtu 
obyvatel obce, vedle nových ploch pro bydlení jsou dány požadavky na optimální využívání 
stávajícího bytového fondu. Stávající občanské vybavení je považováno za přiměřené velikosti obce, 
přesto jsou vytvořeny podmínky pro vznik nových aktivit v komerční i nekomerční sféře. V rámci 
technické a dopravní infrastruktury je kladen důraz na výstavbu přeložky silnice I/36 mimo zastavěné 
území obce a zainvestování pozemků určených k výstavbě RD. 

   

 

E. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 

E.1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond 

Z celkové výměry katastru Rohovládova Bělá 443 ha tvoří orná půda 292 ha,což je 84,9% ze 
zemědělské půdy. Podíl zemědělské půdy činí 77,7 % celkové rozlohy. 

Klimaticky náleží řešené území do teplé oblasti, okrsku A3, charakterizovaném jako teplý, 
mírně suchý s mírnou zimou. Průměrná roční teplota je 8,40C, roční úhrn srážek 599mm. Klima je 
ovlivněno průmyslovou aglomerací - počet dnů s mlhou je 75 i více za rok. S klimatickými 
podmínkami souvisí výrobně oblastní zatřídění, kde je území zařazeno do oblasti Ř2 - řepařská 
průměrná, přírodní stanoviště ČM5 (přírodní oblast nížinná N2). Ve struktuře víceletých obilovin 
převládá pšenice a ječmen, ve struktuře víceletých pícnin vojtěška. 

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

Vyskytují se zde převážně hluboké, lehké půdy písčitých a štěrkových náplavců.  Třída ochrany 
je v řešeném území relativně. 

Jako podklad pro zpracování přílohy ZPF sloužila situace 1:2880, zákon č.334/1992 Sb. o 
ochraně ZPF, vyhl.č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Dále byly na 
Pozemkovém úřadě vypsány a zahrnuty bonitované půdně ekologické jednotky a na Zemědělské 
vodohospodářské správě zmeliorované plochy a zařízení. 

Dle Metodického pokynu odboru lesa a půdy MŽP ČR ze dne 12.6.1996 k odnímání půdy ze 
zemědělského půdního fondu jsou vyhodnoceny navržené zábory z hlediska tříd ochrany ZP. 

Rozvoj výstavby v obci je soustředěn do oblasti bydlení, výroby a rekreace. Celkem je navrženo 
10 rozvojových lokalit a jedna územní rezerva.  

Téměř všechny pozemky pro výstavbu RD a výrobu navazující na zastavěnou část obce se 
nacházejí ve III. a IV. třídě ochrany půdy.  

Celková výměra rozvojových ploch v I.etapě výstavby činí 18,72 ha, z toho je 15,566 ha 
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zemědělské půdy. Ze záboru zemědělské půdy je 14,156 ha mimo zastavěné území. 

Z hlediska vlastnického se jedná  převážně o pozemky soukromé. 

V řešeném území byly v minulosti provedeny meliorace. Některé lokality částečně zasahují do 
provedených meliorací. 

V území nebyly provedeny komplexní pozemkové úpravy. V současné době jsou zahájeny 
práce na pozemkových úpravách. Pro zajištění ekologické stability krajiny byl zpracován  generel 
lokálního systému ekologické stability, který je součástí  ÚP. 

Navrhované řešení z hlediska ochrany ZPF využívá v maximální míře pozemky uvnitř 
zastavěného území a pozemky, které na toto území navazují. Navrhovaným řešením nejsou výrazně 
zasaženy celistvé bloky orné půdy. 

 

E.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené 
k plnění funkcí lesa 

V katastru obce jsou lesní plochy zastoupeny málo, z celkové plochy katastru 443 ha lesní 
plochy tvoří 14,9 % (66 ha). Lesní porosty jsou soustředěny v jižní části řešeného území. 

V území platí LHO Pardubice 2005-2014 a lHP na období 2003-2015. Dominantní dřevinou je 
borovice. Příměs dubu v těchto borových porostech má většinou význam jen pro zlepšení 
humifikačních poměrů. V podrostu se nachází typická acidofilní vegetace s převládající borůvkou, 
brusinkou, metlicí křivolakou, kostřavou ovčí, vřesem obecným, hasivkou orličí a s různými mechy a 
lišejníky. 

Porosty smrkové a borové jsou poškozovány imisemi (pásmo ohrožení B). Dubové porosty jsou 
zastoupeny převážně v lužních hospodářských souborech a na bohatých stanovištích. 

 
V návrhu územního plánu nedochází k dotčení lesních pozemků, ani jejich ochranného pásma. 

V návrhu územního plánu nejsou navrženy pozemky k zalesnění ani nejsou požadovány  změny 
kategorizace lesů. Na lesních pozemcích není uvažováno s výstavbou rekreačních objektů. 

 

 

 

 

 

Tabulka záboru ZPF (2A4) 
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Odůvodnění dle § 53 odst. 4 a 5 zákona č. 183/2006 Sb. 
(zpracovala Eva Švecová, Magistrát města Pardubice) 

 
Obsah: 
 
Textová část: 
 
a) vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 

krajem 
b) vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území 
c) vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 
d) vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 
e) vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
f) stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo 

zohledněno 
g) rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
h) vyhodnocení připomínek 
i) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch 
 
 
a) vyhodnocení souladu  s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem 
 
Z Politiky územního rozvoje České republiky schválené vládou České republiky dne 17.5.2006 
usnesením č. 561, resp. Politiky územního rozvoje České republiky 2008 schválené vládou České 
republiky dne 20.7.2009 usnesením č. 929, nevyplývá pro Územní plán Rohovládova Bělá žádný 
požadavek, který by významně ovlivnil stanovenou koncepci rozvoje obce. Obec se nachází na okraji 
Rozvojové oblasti OB4 Hradec Králové/Pardubice a mimo rozvojové osy. Územní plán Rohovládova 
Bělá není v rozporu s politikou územního rozvoje.  
 
Nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem je Územní plán velkého územního celku 
Pardubického kraje, který byl schválen dne 14.12.2006. Informace vyplývající z tohoto dokumentu 
jsou Územním plánem Rohovládova Bělá respektovány a nejsou s tímto dokumentem v rozporu. 
V řešeném území je vymezena trasa přeložky silnice I/36 a prvky nadregionálnho ÚSES (ochranné 
pásmo NRBK K71 a K72), území obce je dotčeno vedením el. VN 35kV, plynovodem STL, 
produktovodem vč. OP a ochranným pásmem střelnice Neratov. 
 
b) vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území 
 
Urbanistická koncepce je rozvíjena na základě požadavků vyplývajících ze současných potřeb rozvoje 
obce. Navržená koncepce územního plánu umožňuje vyvážený rozvoj všech tří pilířů územního 
plánování a není v rozporu s principy udržitelného rozvoje území. Předpokládá se rozvoj zejména 
v oblasti bydlení, které je navrhované jako plocha bydlení městské a příměstské nebo venkovské, 
umožňující umístění občanské vybavenosti. Rozvoj je navržen i v oblasti výroby a skladování.   
V měřítku obce lze tedy považovat navrženou koncepci rozvoje obce za vyváženou. Územní plán 
navrhuje základní koncepci řešení likvidace odpadních vod. V případě větších rozvojových ploch byla 
pro jejich využití stanovena podmínka zpracování územní studie řešící základní urbanisticko 
architektonické požadavky na využití území s důrazem na řešení dopravní obslužnosti. Navržená 
koncepce rozvoje nepředstavuje ohrožení kvality životního prostředí a vytváří předpoklady pro 
ochranu složek životního prostředí. Návrh územního plánu respektuje výsledky řešení KPÚ. Rozsah 
rozvojových ploch je však nutno brát jako maximální, případný další rozvoj je možný pouze za 
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předpokladu důsledného prověření využití stávajících zastavitelných ploch s důrazem na prověření 
stavu veřejné infrastruktury. 
 
c) vyhodnocení souladu s  požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů 
 
Zadání i návrh územního plánu byl pořizován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) 
a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. a č. 501/2006 Sb. 
 
Na základě žádosti obce ze dne 10.11.2008, podle § 44 zč. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební 
zákon), Magistrát města Pardubice, stavební úřad /oddělení územního plánování, zahájil proces 
pořízení ÚP Rohovládova Bělá. O pořízení dokumentace rozhodlo zastupitelstvo obce Spojil dne 
22.9.2008. 
Pořizování dokumentace začalo zpracováním zadání. Veřejnou vyhláškou ze dne 17.12.2008 bylo 
oznámeno projednání návrhu zadání ÚP Rohovládova Bělá. Návrh zadání byl vystaven od 29.12.2008 
do 28.1.2009 na obecním úřadě obce Rohovládova Bělá a Magistrátu města Pardubice. Zadání ÚP 
Rohovládova Bělá bylo schváleno Zastupitelstvem obce Rohovládova Bělá dne 16.2.2009.  
 
Dne 11.8.2009 proběhlo společné jednání na obecním úřadě v obci Rohovládova Bělá o návrhu ÚP 
Rohovládova Bělá, dle § 50 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). 
Návrh ÚP byl vystaven od 11.8.2009 do 10.9.2009.  
Krajský úřad Pardubického kraje posoudil návrh ÚP Rohovládova Bělá podle ustanovení § 51 
stavebního zákona a vydal dne 10.11.2009 stanovisko, ve kterém konstatuje, že dokumentace není 
v rozporu s politikou územního rozvoje ČR ani územním plánem velkého územního celku 
Pardubického kraje.  
 
O upraveném a posouzeném návrhu proběhlo řízení o návrhu ÚP Rohovládova Bělá podle § 52 
stavebního zákona, které představuje modifikované řízení o vydání opatření obecné povahy podle 
ustanovení § 172 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Veřejné projednání upraveného a 
posouzeného návrhu ÚP Rohovládova Bělá se konalo dne 21.1.2010 na obecním úřadě v obci 
Rohovládova Bělá. Dokumentace byla vystavena v termínu od 21.12.2009 do 21.1.2010. Nejpozději 
při veřejném projednání, mohl každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce 
veřejnosti mohli podat námitky, ve kterých museli uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí 
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. V průběhu projednání nebyla podána 
žádná námitka ani připomínka. Na projednání dne 21.1.2010 bylo předáno pouze stanovisko KHS Pk 
se sídlem v Pardubicích.  
 
d)  vyhodnocení souladu s  požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů  
 
ÚP Rohovládova Bělá byl v rámci celého procesu projednáván s dotčenými orgány, které chrání 
veřejné zájmy. S těmi DO, které uplatnily svá stanoviska, byl územní plán koordinován.  
Dotčené orgány, které uplatnily svá stanoviska v procesu řízení o návrhu územního plánu, nepožadují 
úpravy v projednávaném dokumentu. Stanovisko KHS Pk, předané na veřejném projednání a týkající 
se navrhované lokality bydlení Z10, která je umístěna v blízkosti původně plánované trasy přeložky 
I/36 (dle ÚP VÚC Pk), bylo vyhodnoceno a dohodnuto (viz tabulka Vyhodnocení veřejného 
projednání návrhu ÚP Rohovládova Bělá).  
 
e) vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území  
 
S ohledem na skutečnost, že v rámci projednávání návrhu zadání dotčený orgán (Krajský úřad 
Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství) neuplatnil ve svém vyjádření č.j. SpKrÚ 
53967/2008/OŽPZ ze dne 19.1.2009 požadavek na posouzení územního plánu z hlediska vlivů na 
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životní prostředí a vyloučil vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, nebylo vyhodnocení 
vlivu na udržitelná rozvoj území zpracováno. 
 
f) stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak 
bylo zohledněno 
 
Stanovisko krajského úřadu nebylo vydáno, neboť nebyl uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivu 
územního plánu na životní prostředí. 
 
g) rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
 
V průběhu projednávání ÚP Rohovládova Bělá nebyla podána žádná námitka. 
 
h) vyhodnocení připomínek 
 
V průběhu veřejného projednání byly institucemi a správci sítí uplatněny připomínky, jejichž přehled a 
vyhodnocení je uvedeno v tabulce Vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP Rohovládova Bělá. 
Dvě připomínky obsahovaly požadavek na drobnou úpravu v textové části odůvodnění (Čepro a.s. 
Praha a ČEZ Distribuce a.s. Plzeň).  
 
i) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 
 
Územní rozvoj obce byl řešen v dříve zpracovaném Územním plánu sídelního útvaru Rohovládova 
Bělá, Kasanice, Pravy a následujícími 2 změnami této ÚPD.  
 
V rámci územního plánu je navrženo celkem 14 zastavitelných ploch a 2 plochy přestavbové 
s celkovým záborem ZPF 15,566 ha, přičemž 14,156 ha je situováno mimo zastavěné území obce.  
Pro rozvoj bydlení územní plán navrhuje lokality Z1, Z2, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10 a Z12. 
V lokalitách Z3, Z11 a v přestavbové lokalitě P1, kde se mění původní areál zemědělské výroby, jsou 
navrženy plochy pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba. Lokality Z13, Z14 a 
přestavbová plocha P2 jsou určeny pro dopravní infrastrukturu (obslužná komunikace, chodník). 
Veškeré rozvojové záměry jsou lokalizovány na pozemky III. a IV. třídy ochrany ZPF. 
 
S ohledem na demografický vývoj obce, kdy od roku 1971 do roku 2008 se zvýšil počet obyvatel ze 
401 na 504 a tento nárůst nepokrývá potřebu bydlení, se obec Rohovládova Bělá rozhodla podpořit 
zájem o bydlení v obci širší nabídkou stavebních pozemků. Nezastavěné rozvojové lokality z původní 
územně plánovací dokumentace byly přehodnoceny a částečně zakomponovány do koncepce nového 
územního plánu. Potenciál navrhovaných rozvojových ploch, v souvislosti s nutností vytvoření 
dlouhodobé koncepce rozvoje obce, významně přesahuje zákonem stanovenou lhůtu 4 let pro 
vyhodnocení uplatňování územního plánu.    
 
Úřad územního plánování, na základě výše uvedeného, rozsah rozvojových lokalit vyhodnotil jako 
opodstatněný. V případě dalších požadavků na rozvoj ploch pro bydlení je nutné důsledné prověření 
již vymezených rozvojových ploch, s důrazem na ochranu nezastavěných a nezastavitelných ploch a 
kulturních a přírodních hodnot území a vyhodnocení stavu veřejné infrastruktury.  
 
Orgán ochrany ZPF, Pardubický kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, předložený návrh 
posoudil a vydal pod č.j. KrÚ 45615-3/2009/0ŽPZ/Bo dne 1.10.2009 souhlasné stanovisko. 
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Tabulka (8 A4) 
Vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP Rohovládova Bělá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poučení: 
Proti Územnímu plánu Rohovládova Bělá vydanému formou opatření obecné povahy nelze 
podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ……………………….         ……………………….. 
  místostarosta obce Rohovládova Bělá   starosta obce Rohovládova Bělá 
 
 
 

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

 

 

 

 


