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 Vyhodnocení společného jednání o ÚP Černá u Bohdanče 
 
Dotčený orgán Stanovisko Vyhodnocení stanoviska po dohodě 

s určeným zastupitelem  
ČR - Státní energetická inspekce, náměstí 

Republiky 12, 530 02 Pardubice  
2.6.2011 
Č.j. 679/11/53.100/Hvi 

„Návrh územního plánu Černá u Bohdanče“ není v rozporu 
s námi sledovanými a chráněnými zájmy. 

- vzato na vědomí, jedná se o souhlasné 
stanovisko neobsahující žádné nové 
skutečnosti 

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

23.5.2011 
Č.j. HSPA-54-162/2011-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, jedná se o souhlasné 
stanovisko neobsahující žádné nové 
skutečnosti 

Krajská hygienická stanice, Klášterní 54, 
530 03 Pardubice 

3.6.2011 
Č.j. KHSPA 06553/2011/HOK-Pce 

územního plánování doručeného dne 29.4.2011, Krajská 
hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v 
Pardubicích (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“) 
posoudila předložený „návrh územního plánu obce 
Černá u Bohdanče“.  
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu územního 
plánu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného 
zdraví vydává KHS v souladu s § 50 odst. 2 stavebního 
zákona toto stanovisko: 
S projednáním „návrhu územního plánu obce Černá u 
Bohdanče“ s o u h l a s í. 
Odůvodnění : KHS se k návrhu zadání územního plánu obce 
Černá u Bohdanče vyjádřila stanoviskem pod č.j. 
2682/10/HOK-Pce/2.5 ze dne 8.6.2010 s těmito 

- do textové části ÚP bude doplněna 
podmínka podmíněné přípustnosti lokality 
Z1 a Z2 ve smyslu uplatněného stanoviska  
 
- s ohledem na stanovisko dotčeného orgánu 
požadující vymezení plochy ochranné a 
izolační zeleně na hranici lokality Z8 a 
stávající plochy VD a dále doplnění 
podmínky přípustnosti bude lokalita Z8 
z dalšího projednání vypuštěna 
 
- regulativy plochy VD budou rozšířeny o 
informaci ve smyslu, že negativní účinky 
případných výrobních aktivit nepřesáhnou 
hranici areálu, v souladu s tímto zastavitelná 
plocha Z7 s navrhovaným funkčním 
využitím SV zůstane zachována beze změn 
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podmínkami: 
KHS požaduje, aby byla lokalita č. Z1 a Z2 vedena jako 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči 
navrhované přeložce silniční komunikace (obchvat) I/36 
Lázně Bohdaneč. 
KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě č. Z8 
vedena jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany před 
hlukem vůči stávajícímu areálu zemědělského družstva. Dále 
KHS požaduje, aby byla lokalita doplněna o pás ochranné a 
izolační zeleně směrem k areálu zemědělského družstva. 
KHS požaduje, aby byla lokalita č. Z9 (plochy smíšené 
obytné – venkovské) doplněna o pás ochranné a izolační 
zeleně směrem ke stávajícímu zemědělskému družstvu (SV). 
V návrhu územního plánu obce Černá u Bohdanče byla 
podmínka pro lokalitu Z1 a Z2 splněna a zapracována do 
textové části.  
Lokalita Z8 byla z návrhu ÚP Černá u Bohdanče vypuštěna. 
Některé lokality byly v návrhu 
ÚP přečíslovány: Z10 na Z8, Z9 na Z7, Z7 na Z6. 

Krajská veterinární správa, Husova 1747, 
530 03 Pardubice 
 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

Krajský úřad, Komenského nám. 125, 532 
11 Pardubice 
- odbor dopravy, silničního 

hospodářství a investic 
 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

Krajský úřad, Jiráskova 20, 532 11 
Pardubice 
- odbor životního prostředí a 

zemědělství 
27.6.2011 
Č.j. KrÚ34501/2011/OŽPZ/PI 

Stanovisko dotčených orgánů ve smyslu ust. § 50 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
odboru životního prostředí a zemědělství Krajského 
úřadu Pardubického kraje k akci: „Projednání návrhu 
územního plánu Černá u Bohdanče“. 
 
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Pinkas) 
Podle ustanovení §48 odst. 1 písm. w) zákona č. 86/2002 

 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, jedná se o souhlasné 
stanovisko neobsahující žádné nové 
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Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 
v platném znění a souvisejících předpisů nejsou z hledisek 
zájmů sledovaných orgánem ochrany ovzduší krajského 
úřadu v Pardubicích k předloženému návrhu zadání územně 
plánovací dokumentace připomínky. 
 
Orgán ochrany přírody (zpracovatel vyjádření Mgr. Radka 
Plívová): 
Z hlediska zvláště chráněných území, přírodních parků a 
regionálního územního systému ekologické stability (dále 
ÚSES), evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, 
které jsou v kompetenci Krajského úřadu Pardubického 
kraje, orgánu ochrany přírody a krajiny, není proti návrhu 
ÚP námitek. Pokud by došlo ke změnám nebo úpravám 
ÚSES v dotčených katastrálních územích, může je navrhnout 
pouze autorizovaná osoba, pověřená MŽP ČR k projektování 
ÚSES na základě úspěšné zkoušky z odborné způsobilosti v 
této oblasti, v souladu se schválenou metodikou. 
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. 
Upozorňujeme, že dle § 45h zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je nutné si 
vyžádat stanovisko, zda zamýšlené pořízení ÚP může mít 
samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv 
na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 
Stanovisko je nutné si vyžádat u krajského úřadu před 
zpracováním konceptu, resp. návrhu (v případě, že nebude 
koncept vypracováván). 
 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel 
RNDr. M. Boukal, Ph.D.) 

skutečnosti 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, jedná se o souhlasné 
stanovisko neobsahující žádné nové 
skutečnosti. O stanovisko dle § 45h zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění, bylo požádáno dne 
26.7.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- do textové části bude doplněna tabulka 
vyhodnocení předpokládaného záboru ZPF a 
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Z hlediska § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF), v platném 
znění (dále jen zákon) máme k předloženému návrhu tyto 
připomínky:V předložených podkladech chybí tabulková 
část OZPF, nelze proto posoudit konkrétní zábor v koridoru 
č. Z9. Požadujeme předložit nejpozději k žádosti o souhlas 
dle § 5 odst. 2 zákona. Souhlas dle § 5 odst. 2 zákona bude 
vydán po předložení konečného stavu textu, tabulek i 
mapových podkladů, a to na základě žádosti pořizovatele 
nebo zpracovatele územního plánu. 
 
Orgán státní správy lesů (zpracovatel vyjádření Ing. J. 
Klapková) 
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, nemáme jako orgán státní správy 
lesů Krajského úřadu Pardubického kraje k předloženému 
návrhu ÚP připomínky – dle textové části odůvodnění 
návrhu územního plánu v kap. 5. „Vyhodnocení 
předpokládaných důsledků řešení územního plánu na 
zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění 
funkce lesa“ je uvedeno, že v řešeném území nedojde k 
zásahu do pozemků určených k plnění funkcí lesa (kromě 
lokality Z9, která představuje koridor přeložky silnice I/36 a 
jejíž zábor není v dokumentaci vyčíslen, protože nebyla 
dosud vybrána výsledná varianta umístění přeložky).  
Upozorňujeme dále, že z textové i výkresové části návrhu 
územního plánu vyplývá, že umístěním lokality označené 
jako Z2 bude dotčeno ochranné pásmo lesa do 50 m od 
okraje lesa. Jedná se o omezení, které vyplývá ze zákona o 
lesích č. 289/1995 Sb. a které je nutno při výstavbě nových 
staveb respektovat a při popisu lokalit v územním plánu 
uvést. Důvodem je jednak ochrana lesa před negativním 
působením staveb na les, jednak také ochrana staveb před 
důsledky např. pádu stromu či větví na sousedící 

PUPFL. V případě vyhodnocování záboru 
koridoru Z9 bude uveden zábor celého 
koridoru včetně odborného odhadu 
skutečného záboru ZPF a PUPFL. 
 
 
 
 
 
 
 
- příslušný dotčený orgán (MMP, OŽP) 
bude požádán o vydání souhlasu se záborem 
PUPFL 
- do textové části u dotčených zastavitelných 
ploch bude doplněna informace o nutnosti 
respektování OP lesa 
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nemovitosti. Z tohoto důvodu upozorňujeme, že 
odsouhlasení návrhu této územně plánovací dokumentace 
spadá podle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb. do 
působnosti odboru životního prostředí Magistrátu města 
Pardubice jako dotčeného orgánu státní správy lesů. 

Magistrát Pardubice 
- odbor dopravy 
4.5.2011 
Č.j. MmP 31657/2011 OD-ODaPK 

S předloženou projektovou dokumentací „Společné jednání 
o návrhu územního plánu Černá u Bohdanče“ souhlasíme. 

- vzato na vědomí, jedná se o souhlasné 
stanovisko neobsahující žádné nové 
skutečnosti 

Magistrát Pardubice 
- odbor životního prostředí 

30.6.2011 
Č.j. ŽP/33397/11/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 k návrhu ÚP obce 
Dašice připomínek. 
 
Oddělení ochrany přírody : z hlediska zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění nemáme 
námitek k předloženému návrhu ÚP. 
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění 
sdělujeme, že umístění hlavních a vedlejších staveb včetně 
oplocení bude možné nejméně 25 m od nejbližší hranice 
lesa. 
Vzhledem k tomu, že návrh řeší zábory hlavně pozemků tř. 
ochrany IV. není z hlediska copany zemědělského půdního 
fondu dle zák. č. 334/1992 Sb. námitek.  
 
Oddělení vodního hospodářství : 
Z vodohospodářského hlediska nesouhlasíme s řešením 
individuálního čištění odpadních vod ze zástavby. Důrazně 
upozorňujeme na nutnost respektování inundačního území 
řeky Labe. 
 
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 

- vzato na vědomí, jedná se o souhlasné 
stanovisko neobsahující žádné nové 
skutečnosti 
 
 
- do textové části ÚP budou doplněny bližší 
informace o podmínkách výstavby v OP lesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- v textové části budou upřesněny 
požadavky na způsob likvidace odpadních 
vod ve smyslu stanoviska dotčeného orgánu. 
Individuální likvidace odpadních vod do 
doby realizace kanalizace bude umožněna 
prostřednictvím vyvážecích jímek. 
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nové okolnosti, které by mohly mít vliv na zájmy ochrany 
životního prostředí. 

Magistrát Pardubice 
        - odbor správních agend, úsek 
památkové péče 
17.5.2011 
Č.j. MmP 31892/2011 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek 
památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán státní 
památkové péče, k oznámení Magistrátu města Pardubic, 
odboru hlavního architekta – oddělení územního plánování, 
č.j. MmP 30808/2011 ze dne 29.4.2011 o společném jednání 
o návrhu územního plánu obce Černá u Bohdanče, sděluje 
toto stanovisko : Orgán státní památkové péče uplatnil své 
stanovisko jako dotčený orgán k návrhu zadání pod č.j. MmP 
40540/2010 ze dne 22.6.2010. V řešené lokalitě nedochází 
k přímému konfliktu se sledovanými hlediska státní 
památkové péče. Požadavky na ochranu archeologických 
situací ve vztahu k území s archeologickými nálezy nadále 
platí. 

- vzato na vědomí, jedná se o souhlasné 
stanovisko neobsahující žádné nové 
skutečnosti 

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

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

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

3.5.2011 
Č.j. 17139/2011/03100 

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

- vzato na vědomí, jedná se o souhlasné 
stanovisko neobsahující žádné nové 
skutečnosti 

Ministerstvo zdravotnictví, Český 
inspektorát lázní a zřídel, Palackého 
nám. 4, 128 00 Praha 2  

24.6.2011 
Č.j. MZDR 33621/2011-2/OZS-ČIL-L 

Ministerstvo zdravotnictví, OZS/4 - 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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
lázeňský zákon), k návrhu územního plánu Černá u  
Bohdanče sděluje: 
V koordinačním výkresu je správně zakreslena hranice 

- z textové i grafické části ÚP bude 
vypuštěna informace o OP peloidů, která 
vycházela z ÚP VÚC Pardubického kraje 
- stanovisko neobsahuje žádné další 
požadavky na úpravu nebo doplnění 
dokumentace  
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ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů (dále jen OP 
PLZ) II. stupně. Odlišným symbolem je zde zakreslena také 
hranice „ochranného pásma peloidů“, která je uvedeno i v 
textové části odůvodnění. 
Ve smyslu lázeňského zákona tvoří přírodní léčivé zdroje 
lázeňského místa Lázně Bohdaneč přirozeně se vyskytující 
minerální voda a peloid. Jedná se tedy o různé zakreslení 
téhož limitu využití území, přičemž hranice označená jako 
„OP peloidů“ je zakreslena nepřesně a její název není v 
souladu s názvoslovím dle lázeňského zákona. Její nepřesný 
zákres je pak použit i v situaci širších vztahů pod správným 
označením „hranice OP II. stupně PLZ“. ČIL požaduje ve 
výkresové části územního plánu (včetně situace širších 
vztahů) použít pro jednotné zakreslení tohoto limitu pouze 
zákresu dle koordinačního výkresu s označením „hranice OP 
II. stupně PLZ“. Zakreslení limitu označeného jako „OP 
peloidů“ včetně jeho uvedení v textové části požaduje ČIL 
z dokumentace územního plánu vypustit. Navrhovaný 
způsob využiti ploch nacházejících se v OP PLZ není v 
rozporu s podmínkami jejich ochrany. ČIL tedy neuplatňuje 
z hlediska ochrany léčivých zdrojů lázeňského místa  
Lázně Bohdaneč k projednávanému návrhu územního plánu 
další připomínky. 

Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový 
úřad, B. Němcové 231, 530 02  
Pardubice 

26.5.2011 
Č.j. 82899/2011-MZE-130747 

Pozemkový úřad Pardubice k návrhu územního plánu Černá 
u Bohdanče sděluje : 
v katastrálním území Černá u Bohdanče není do roku 2017 
plánováno zahájení komplexních pozemkových úprav. 
Přesto doporučujeme při návrhu i dalších změnách územního 
plánu ponechat část zemědělské půdy ve vlastnictví obce na 
realizaci "Plánu společných zařízení" ( polní cesty, 
biokoridory, biocentra, vodohospodářská, protierozní 
opatření, aj.), který je součástí KPÚ. 

- vzato na vědomí, jedná se o souhlasné 
stanovisko neobsahující žádné nové 
skutečnosti. Řešení vlastnických vztahů není 
předmětem územního plánování s výjimkou 
otázky předkupního práva u VPS a VPO 

Ministerstvo životního prostředí, 
Vršovická 65, 100 10 Praha 10  

 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  
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Obvodní báňský úřad, Horská 5, 541 11 
Trutnov 

24.6.2011 
Č.j. SBS 13745/2011/09/1/Ko/Lá 

Obvodní báňský úřad v Trutnově, pracoviště Hradec Králové 
obdržel Vaše oznámení o společném jednání o NÁVRHU 
ÚZEMNÍHO PLÁNU ČERNÁ U BOHDANČE, které se 
bude konat dne 30.5.2011. Tímto omlouváme neúčast 
zástupce zdejšího úřadu na svolaném společném jednání. 
K Návrhu územního plánu Černá u Bohdanče organizace 
Explosie a.s. upozorňuje na to, že v případě navržených 
změn, tj. nového označení a využití funkčních ploch i 
následně na nich realizovaných staveb požaduje respektovat 
hranice platných bezpečnostních pásem ve stávajícím 
Územním plánu města Pardubice. Hranice těchto pásem 
mohou svým rozsahem částečně ovlivnit či omezit způsob 
využití území a v něm plánovaných staveb. Všechny stavby 
umístěné v těchto bezpečnostních pásmech pak musí být 
realizovány v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášek 
ČBÚ (vyhl. č. 102/1994 Sb., vyhl. 76/1996 Sb. a 99/1995 
Sb.). Dle návrhu územního plánu obce Černá u Bohdanče, 
příloha výkres širších vztahů B2. v měřítku 1:15000 ze dne 
5/2011, se jedná o plochy v k.ú. Černá u Bohdanče 
nacházející se v pátém bezpečnostním pásmu. V tomto 
výkrese je již též zakresleno „bezpečnostní pásmo závodu 
Explosia a.s. v Semtíně – hranice č. 4 pásma“ Případná 
ochranná pásma v budoucnu realizovaných staveb dle 
nového funkčního využití ploch nesmí být v kolizi s výše 
uvedeným pátým bezpečnostním pásmem.  
Obvodní báňský úřad v Trutnově, pracoviště Hradec Králové 
požaduje respektování stanoviska, které uplatnila organizace 
Explosia a.s. ve svém dopise ze dne 16.5.2011 a současně 
Vás upozorňuje na to, že je s ohledem na přípustný stupeň 
poškození objektů při vzniku mimořádné události v 
jednotlivých bezpečnostních pásmech od objektů, ve kterých 
nakládá organizace Explosia a.s. s výbušninami, omezena 
některá stavební činnost (např. Tabulka č. 1 vyhlášky č. 
99/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Příl. 3 vyhlášky 
č. 102/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Obvodní 

- v textové části odůvodnění budou uvedeny 
informace vyplývající z existence 
bezpečnostních pásem a požadavky na 
případnou výstavbu 
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báňský úřad v Trutnově, pracoviště Hradec Králové bude na 
respektování omezení situování některých ohrožených 
objektů v bezpečnostním pásmu trvat při vydávání územního 
a stavebního povolení. 

Vojenská ubytovací a stavební správa, 
Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice  

26.5.2011 
Č.j. MOCR 14295-2/2011-1420 

Jako dotčený orgán státní správy na základě § 29 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 30.září 
2009 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. ředitel 
Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice Ing. Pavel 
Jůn, 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 VUSS Pardubice předány 
Magistrátu Pardubice formou vymezených území (§ 175 
zákona) jako příloha pasportech listů. 
V řešeném území se nachází ochranné pásmo nadzemního 
komunikačního vedení zahrnuté do jevu 82 komunikační 
vedení včetně ochranného pásma viz. pasport č. 7/2009. Za 
vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené 
území –viz příloha pasportních listů. Vydání závazného 
stanoviska VUSS Pardubice podléhá veškerá výstavba v 
tomto území. 
V řešeném území se nachází ochranné pásmo letištního 
radiolokačního prostředku zahrnuté do jevu 102 - letiště 
včetně ochranného pásma viz pasport č. 1/2009. Za 
vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené 
území - viz. příloha pasportních listů. Vydání závazného 
stanoviska VUSS Pardubice podléhá veškerá výstavba v 
tomto území. 
Tyto regulativy požaduji zapracovat do návrhu územního 
plánu. 
Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry 

- do grafické části ÚP bude doplněno 
ochranné pásmo nadzemního 
komunikačního vedení zahrnuté do jevu 82 
- stanovisko neobsahuje žádné další 
požadavky na úpravu nebo doplnění 
dokumentace 
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příslušné kategorie komunikace a ochranná pásma 
stávajícího i plánovaného dopravního systému.Návrhem ani 
jeho důsledky nebudou dotčeny příp. nemovitosti ve 
vlastnictví ČR MO.V zájmové lokalitě se nenachází 
vojenské inž. sítě. 
Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací je 
podmíněn v případech, že jsou řešeny plochy pro výstavbu 
větrných elektráren ( dále VE ) respektování podmínek, 
týkajících se výstavby VE. V úrovni územního plánování 
nelze posoudit, zda eventuelně plánovaná výstavba VE 
nenaruší obranyschopnost státu ČR a zájmy resortu MO. 
Tuto skutečnost lze zjistit až na základě podrobné výkresové 
dokumentace, ve které budou uvedeny mimo jiné typy VE, 
souřadnice a výšky těchto staveb. Před realizací staveb VE je 
nutno zaslat projektovou dokumentaci k posouzení a vyžádat 
si stanovisko VUSS ke stavbě. Upozorňuji na skutečnost, že 
pokud se prokáže, že stavby VE budou mít negativní vliv na 
radiolokační techniku v užívání resortu MO, bude stanovisko 
k výstavbě VE zamítavé. 
 
Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území 
platí : 
Předem bude s Vojenskou ubytovací a stavební správou 
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: 
- stavby vyšší než 15 m nad terénem; 
- výstavba nebytových objektů (továrny, haly, skladové a 
obchodní komplexy, rozsáhlé stavby s kovovou konstrukcí 
apod.); 

- stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS 
radiooperátorů, mobilních telefonů, větrných elektráren 
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apod.); 
- stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a 
VVN; 

- změny využití území; 
- nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky, 
rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce a rušení objektů na 
nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM; 

- nové dobývací prostory včetně rozšíření původních; 
- výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních 
objektů, změna jejich kapacity; 

- zřizování vodních děl ( přehrady, rybníky); 
- vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, 
regulace vodního toku a ostatní stavby, jejichž výstavbou 
dojde ke změnám poměrů vodní hladiny; 

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

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

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

- veškerá výstavba dotýkající se pozemků s nimiž přísluší 
hospodařit MO 

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

Krajský úřad   
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor 

strategického rozvoje kraje a 
evropských fondů, nám. Republiky 
12, 532 11 Pardubice 

6.6.2011 
KrÚ 34505/2011 OSRKEF OUP 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického 
rozvoje kraje a evropských fondů, obdržel dne 29. 4. 2011 
oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu 
Černá u Bohdanče (dále jen návrh ÚP). Podle ustanovení § 
50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (dále jen stavební zákon), Vám sdělujeme 
následující vyjádření. 
Ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) 
vyplývají následující úkoly pro územní plánování řešeného 

- vyhodnocení souladu se ZÚR je obsaženo 
ve zprávě o projednání návrhu ÚP Černá u 
Bohdanče zpracované v souladu 
s ustanovením §12 vyhlášky č. 500/2006 
- do textové části odůvodnění ÚP bude 
doplněno vyhodnocení účelného využití 
zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch dle § 53 
odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění 
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území: 
 Respektovat priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kap. 1 
ZÚR Pk, a to především: 
- posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy 
navrhovat příznivá urbanistická a architektonická řešení 
sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení 
veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně, vybavení sídel 
potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné 
prostupnosti krajiny; 
- vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a 
zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel, tedy 
zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů 
v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby 
nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve 
volné krajině. 
- respektovat zásadu pro usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území (čl. 108 ZÚR Pk), na 
základě které lze vymezovat zastavitelné plochy v 
záplavových územích jen ve zcela výjimečných a zvlášť 
odůvodněných případech. 
 Respektovat zásady pro usměrňování územního rozvoje a 
úkoly pro územní plánování, které jsou stanovené pro 
rozvojovou oblast republikového významu OB4 v čl. 12 a v 
čl. 13 ZÚR Pk, a to především: 
- rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní 
veřejné dopravy a s vazbou na sídla s odpovídající sociální 
infrastrukturou; respektovat prvky přírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot území; 
- ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit 
směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní 
a technickou infrastrukturou, limity rozvoje území a ochranu 
krajiny; 
- rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat do ploch s 
vazbou na železnici a silnice nadřazené sítě, přístav a letiště; 

pozdějších předpisů. 
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- dotvářet krajinu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a 
ekologické stability. 
 Vymezit a zpřesnit koridor pro umístění stavby D09 – 
přeložka silnice I/36 Lázně Bohdaneč. 
 Zpřesnit vymezení nadregionálních a regionálních 
skladebných prvků územního systému ekologické stability 
(NRBK K72 a RBC 917) při respektování čl. 110, čl. 112 a 
čl. 113 ZÚR Pk. 
 Zpřesnit vymezení koridoru pro umístění stavby K01 – 
napojení obcí severně Pardubice na ČOV Pardubice. V rámci 
Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) - 
aktualizace č. 1, které jsou ve fázi zpracování návrhu, se 
prověřuje možnost vypuštění tohoto koridoru ze ZÚR Pk. 
Do odůvodnění návrhu ÚP je nutné uvést posouzení se 
všemi výše uvedenými body, které vyplývají ze ZÚR Pk. Pro 
posouzení souladu územního plánu se ZÚR Pk požadujeme 
do zprávy o projednání zahrnout i prověření vyhodnocení 
účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch (§ 53 odst. 5). Součástí 
odůvodnění návrhu ÚP toto prověření není. Považujeme za 
důvodné, aby tato část byla součástí odůvodnění upraveného 
návrhu územního plánu. 
Stanovisko dle § 51 stavebního zákona Vám sdělíme po 
předložení zprávy o projednání, zpracované v souladu s § 12 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti. 

Sousední obce   
Obec Rybitví   
Obec Živanice   
Statutární město Pardubice, MUDr. 

Štěpánka Fraňková – primátor 
města 

  

Město Lázně Bohdaneč   
Objednatel    
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Obec Černá u Bohdanče   
Subjekt uplatňující připomínku   
Explosia a.s., Pardubice – Semtín 107, 530 

50 Pardubice 
16.5.2011 
Č.j. 1808/ŘÚS/196/2011 

V případě navržených změn, tj. nového označení a využití 
funkčních ploch i následně na nich realizovaných staveb 
požadujeme respektovat hranice platných bezpečnostních 
pásem ve stávajícím Územním plánu města Pardubice. 
Hranice těchto pásem mohou svým rozsahem částečně 
ovlivnit či omezit způsob využití území a v něm 
plánovaných staveb. Všechny stavby umístěné v těchto 
bezpečnostních pásmech pak musí být realizovány v souladu 
s příslušnými ustanoveními vyhlášek ČBÚ (vyhl.č. 102/1997 
Sb., vyhl. 76/1996 Sb. a 99/1995 Sb.). 
Dle návrhu územního plánu obce Černá u Bohdanče, příloha 
výkres širších vztahů B2. v měřítku 1:15000 ze dne 5/2011, 
se jedná o plochy v k.ú. Černá u Bohdanče nacházející se 
v pátém bezpečnostním pásmu. V tomto výkrese je již též 
zakresleno „bezpečnostní pásmo závodu Explosia a.s. 
v Semeně – hranice č. 4 pásma“. 
Případná ochranná pásma v budoucnu realizovaných staveb 
dle nového funkčního využití ploch nesmí být v kolizi s výše 
uvedeným pátým bezpečnostním pásmem. Při projednávání 
požadujeme respektovat stanovisko dotčeného orgánu státní 
správy, kterým je Obvodní báňský úřad v Trutnově, 
Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové. Další možné 
připomínky uplatní zástupce Explosia a.s. v protokolu při 
společném jednání, které se uskuteční dne 30.5.2011. 

- v textové části odůvodnění budou uvedeny 
informace vyplývající z existence 
bezpečnostních pásem a požadavky na  
případnou výstavbu 

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 
Thámova 7, 186 00 Praha 8 

23.6.2011 
Č.j. UP/1569/11 

Z pověření Ministerstva dopravy, které je dotčeným 
orgánem ve věcech dopravy pro oblast územního plánování, 
Vám vydáváme dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 186/2006 Sb. 
o změně některých zákonů souvisejících s přijetím 
stavebního zákona a zákona o vyvlastnění, následující 
koordinované stanovisko: 
Správním územím obce Černá u Bohdanče prochází silnice 
I.třídy I/36, včetně plánované přeložky, kterou požadujeme 

- vzato na vědomí, připomínka neobsahuje 
žádné  nové skutečnosti 
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respektovat včetně ochranného pásma. Stavba přeložky I/36 
je zařazena mezi veřejně prospěšné stavby (VPS) s 
označením WD01. 

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

3.6.2011 
Č.j. 9977-ŘSD-11-110 

ŘSD ČR, oddělení předinvestiční přípravy zasílá následující 
vyjádření k návrhu územního plánu (dále jen ÚP) černá u 
Bochanče jako podklad pro stanovisko Ministerstva dopravy, 
které je v procesu územního plánování dotčeným orgánem 
podle § 4 zákona č. 183/2006 Sb., (Stavební zákon). 
ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená 
Ministerstvem dopravy, pro které vykonává vlastnická práva 
státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I třídy, 
zabezpečuje výstavbu a modernizaci dálnic a silnic I. třídy, 
spolupracuje s příslušnými orgány státní správy včetně 
orgánů samosprávy, poskytuje jim podklady a zpracovává 
vyjádření. 
K návrhu zadání ÚP Černá u Bohdanče jsme zaslali 
vyjádření dopisem č.j. 10276-ŘSD-10-311 ze dne 15.června 
2010, ve kterém byly uplatněny připomínky související 
s územní ochranou trasy přeložky silnice I/36 Lázně 
Bohdaneč – obchvat. 
V návrhu ÚP je vymezen a zapracován koridor, resp. jako 
plocha silniční dopravní infrastruktury pro přeložku I/36 
s označením Z9 (v rozsahu varianty trasy přeložky „A“ – 
červená a „B“ – zelená, které byly posuzovány v procesu 
EIA. Stavba přeložky I/36 je zařazena mezi veřejně 
prospěšné stavby (VPS) s označením WD01. 
Ve výrokové části návrhu ÚP na str. č. 14 je u lokality č. Z9 
v odstavci specifické podmínky uvedeno : „…- v další fázi 
(regulační plán, územní řízení) je nutno doložit dodržení 
hygienických limitů hluku z dopravy pro nejbližší chráněné 
venkovní prostory.“ Součástí zpracované „Dokumentace 
EIA“, k záměru „I/36 Lázně Bohdaneč – obchvat“ byla také 
hluková studie, na základě které byly vyhodnoceny vlivy 
hluku a navržena odpovídající protihluková opatření 
(protihlukové stěny) eliminující vlivu hluku z dopravy vůči 

- u lokality Z9 bude upravena specifická 
podmínka využití ve smyslu, že současně 
s výstavbou obchvatu silnice I/36 budou 
realizována navržená protihluková opatření 
vyplývající z „Dokumentace EIA“, 
k záměru „I/36 Lázně Bohdaneč – obchvat“  
eliminující vlivy hluku z dopravy vůči 
stávající zástavbě a zastavitelným plochám, 
které byly vymezeny v platné ÚPD obce 
Černá u Bohdanče před vznikem 
vyhledávácí studie a zahájením procesu EIA 
 
- v rámci celé dokumentace ÚP bude 
sjednoceno značení jednotlivých lokalit 
 
- do textové části bude doplněno v případě 
koridoru WD01, že se jedná o stavbu 
přeložky silnice I/36 včetně souvisejících 
staveb a objektů 
 
- v textové části bude upraveno značení 
silnice II/333 
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Zpracoval:  dne 27.7.2010.ing. Marian Zapletal, pořizovatel územního plánu Černá u Bohdanče po dohodě s Marcelou Sekyrkovou, určenou zastupitelkou 
obce Černá u Bohdanče. 

stávající zástavbě a zastavitelným plochám, které byly 
vymezeny v platné ÚPD obce Černá u Bohdanče před 
vznikem vyhledávácí studie a zahájením procesu EIA. 
V navazující projektoví a investiční přípravě trasy přeložky 
silnice I/36 budou navrhovaná protihluková opatření 
stanovená v procesu EIA zohledněna. V tomto smyslu je 
třeba upravit podmínku uvedenou na str. č. 14 návrhu ÚP u 
lokality Z9. Upozorňujeme, že takto navržená protihluková 
opatření se nevztahují na případné další nově vymezované 
rozvojové plochy.  
Na str. č. 38 výrokové části návrhu ÚP v kapitole č. 7 je 
nesprávně uvedeno označení plochy pro přeložku sinice I/36. 
Místo označení Z9, které je použito v grafické části návrhu i 
v ostatních kapitolách textu, je zde uvedeno označení Z10. 
Dále doporučujeme v této části textu (na str. č 38) doplnit, že 
VPS WD01 zahrnuje stavbu přeložky silnice I/36 včetně 
souvisejících staveb a objektů. 
V „Odůvodnění“ na str. č. 45 textové části je v kapitole 1.2. 
Širší vztahy, ve čtvrtém řádku nesprávně označena silnice II. 
třídy č. 333, která prochází severně od obce. Silnice je zde 
označena jako I/33, nikoliv II/333. Doporučujeme opravit.  
Mimo výše uvedeného nemáme k návrhu ÚP Černá u 
Bohdanče další připomínky. 


