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A - Územní plán 
 
 
Úvodní údaje  

 
Název obce : Mikulovice 
Okres : Pardubice 
Objednatel akce :  Obec Mikulovice 
Pořizovatel akce : Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta, 

ing. arch. Mariana Zmítková  
Zpracovatel akce :  Ing. arch. Petr Kopecký, A – PROJEKT,  
  Jiráskova 1275, 530 02  Pardubice 
Datum zpracování :   Průzkumy a rozbory, návrh zadání   - červen 2009,  

  upravený návrh zadání prosinec 2010  
  Návrh ÚP – květen 2011 
  Upravený návrh ÚP – březen 2012 
  Čistopis – listopad 2012 
 
 
 
 

1 vymezení zastavěného území 
 
Zastavěné území obce bylo vymezeno v grafické části územního plánu v souladu 

se Stavebním zákonem v platném znění. Vychází z hranice intravilánu vymezené k 1. 
9. 1966, která byla aktualizována dle současného stavu v území v době zpracování  
ÚP k 31. 10. 2012.   

 
Řešené území je vymezeno správním územím obce Mikulovice, které tvoří dvě 

katastrální území: Mikulovice u Pardubic a Blato o celkové rozloze 343 ha.    
 
Hranice řešeného území je vyznačena v grafické části jak ve výkrese širších 

vztahů v měřítku 1 : 25 000,  tak ve výkresech v měřítku  1 : 5 000. 
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2 koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
 
 

- zásady celkové koncepce rozvoje obce 
 
Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech 

přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na 
územní plánování v řešeném území. 

 
Návrh ÚP respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci – rozsáhlejší 

plochy pro rozvoj výstavby jsou situovány v návaznosti na stávající zástavbu 
v okrajových částech obce.  

 
Návrh respektoval předchozí ÚPD (především předchozí územní plán se 

změnami) a započatou výstavbu v obci, aby byla zachována kontinuita rozvoje obce. 
 
 

- hlavní cíle rozvoje 
 
V návrhu územního plánu je uvažováno především s dostatečným rozsahem 

nových ploch pro bydlení v RD - městské a příměstské - v těsné návaznosti na 
stávající zástavbu. Jsou vymezeny plochy pro občanskou vybavenost - komerční (v 
návaznosti na předchozí územní plán) a požadované plochy pro výrobu a skladování 
(drobná a řemeslná výroba i zemědělská) . Pro oddělení obytných ploch od ploch 
drobné výroby nebo dopravy jsou navrženy plochy ochranné a izolační zeleně. Pro 
uvedení do souladu s nadřazenou dokumentací - ZÚR Pardubického kraje - jsou 
zařazeny plochy dopravní infrastruktury - železniční jako koridor pro přeložku 
železniční trati ČD č. 238 Pardubice - Chrudim (Medlešická spojka) a silniční jako 
koridor pro rozšíření komunikace I/37.  

 
 
- hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot 
 
Koncepce rozvoje zohledňuje přírodní hodnoty v území, především prvky ÚSES, 

lesní plochy, vodní plochy a toky. 
 
 

Koncepce rozvoje řešeného území je rovněž limitována přítomností ochranných 
pásem. Jejich výčet je uveden v části B1.3 Odůvodnění územního plánu.  
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3 urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, 
ploch přestavby a systému sídelní zeleně 
 
Urbanistický návrh se orientoval především na vytvoření dostatečné rezervy pro 

bytovou výstavbu (rodinné domy), návrh ploch pro výrobu a skladování a koordinaci 
funkčního řešení celé plochy katastrů obce. 

 
Nové stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající 

charakter okolní stávající zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení 
apod., viz též kap.6) 

 
Při splnění regulativů uvedených v textové části a podmínek stavebního zákona 

vč. navazujících vyhlášek lze v jednotlivých případech realizovat stavby i mimo 
návrhové plochy (např. v prolukách, větších zahradách) v rámci příslušných ploch 
s rozdílným způsobem využití. Nové stavby pro bydlení budou charakterem svého 
řešení navazovat na převládající charakter okolní stávající zástavby (hmotové řešení 
staveb, podlažnost, převažující typ zastřešení apod.), stavby v prolukách budou 
respektovat stávající uliční a stavební linie. Urbanistické zastavovací podmínky 
(dopravní napojení, umístění objektů, atd.) případné nové zástavby ve větších 
nezastavěných plochách budou řešeny individuelně dle konkrétních aktuálních 
podmínek,  případně zadáním zastavovací studie. 

 
V řešeném území jsou navrženy plochy pro bydlení v RD - městské a 

příměstské, pro občanskou vybavenost – veřejnou infrastrukturu i komerční, plochy 
pro výrobu a skladování (drobná a řemeslná výroba, zemědělská výroba), plochy 
ochranné a izolační zeleně a plochy dopravní infrastruktury - železniční a silniční (viz 
dále kap. 6). 

 
Pro rozvoj ploch bydlení v RD – městských a příměstských jsou vymezeny 

následující plochy:  
- zastavitelné plochy…   Z1, Z2, Z5, Z6, Z10, Z11, Z12, Z14, Z15 (část), Z21, Z24 a 
Z25  
 

Pro rozvoj ploch občanského vybavení – komerční zařízení malých a 
středních jsou z předchozího ÚPO převzaty následující plochy:  
- zastavitelné plochy…   Z3, Z7, Z15 (část) a Z17  
 

Pro rozvoj ploch občanského vybavení – veřejné infrastruktury je navržena 
následující plocha:  
- zastavitelná plocha…   Z8  
 

Pro plochy výroby a skladování – drobnou výrobu a řemesla jsou určeny 
plochy: 
- zastavitelné plochy…   Z18, Z20 a Z22   
- plocha územních rezerv… R1  

 
Pro rozvoj drobné výroby a podnikatelských aktivit menšího rozsahu, nerušících 

nad míru přípustnou (viz kap.A6) bytovou zástavbu jsou v rámci funkční regulace 
vytvořeny podmínky pro situování těchto činností uvnitř stávající zástavby. Jelikož 
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spektrum výrobních a podnikatelských činností může být značně široké, jejich vliv na 
okolní zástavbu bude možno posuzovat  samostatně až v době přípravy realizace. 

 
Pro plochy výroby a skladování – zemědělskou výrobu je určena plocha: 

- zastavitelná plocha…   Z19  
 

Pro plochy zeleně - ochranné a izolační je určena následující plocha: 
- zastavitelná plocha…   Z9  
(a části ploch P1, Z16, Z20, Z22 a R1) 

 
Pro plochy zeleně soukromé a vyhrazené je určena následující plocha: 

- zastavitelná plocha…   Z4  
 
Pro plochy technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro 

nakládání s odpady je určena následující plocha: 
- přestavbová plocha…   P1  

 
Pro plochy dopravní infrastruktury – silniční jsou určeny následující plochy: 

- zastavitelné plochy…   Z23 a Z26  
 
Pro plochy dopravní infrastruktury – železniční je určena následující plocha: 

- zastavitelná plocha…   Z27  
 

Komunikační kostra urbanistického návrhu je stabilizovaná a zůstane zachována 
i do budoucna. Návrhové plochy budou napojeny prostřednictvím stávajících 
komunikací. V návrhu se předpokládá v rámci větších návrhových ploch doplnění sítě 
místních obslužných komunikací (navržené nejlépe jako zklidněné zóny), které 
navazují na stávající místní komunikace (podrobněji viz kap. 4.).  

 
V řešeném území je třeba respektovat zásady ochrany přírody a krajiny (např. 

respektovat ochranné pásmo lesa u všech ploch s rozdílným způsobem využití). 
 
Systém sídelní zeleně zůstává zachován, tzn. převážně volně rozptýlená vysoká 

zeleň po celé ploše obce, aleje podél komunikací, vodotečí a na plochách veřejného 
prostranství.  
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VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH PLOCH  
 

- plochy zastavitelné (návrhové) 
 

 

Z1 zastavitelná plocha „V Loučkách“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
0,9469 ha 
 
plochy bydlení v RD – městské a příměstské  
 
severní okraj střední části stávající zástavby, východně staré 
komunikace I/37, již oddělené pozemky, na kterých probíhá 
výstavba  
 
- plocha je dopravně napojena ze přilehlé komunikace II. třídy při 

západní straně plochy, jednotlivé pozemky lze obsloužit ze 
stávajících obslužných komunikací 

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy vybudované 
v ploše (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 

- v severním okraji plochy je třeba respektovat trasu a OP 
vrchního elektrického vedení VN  

- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního 
komunikačního vedení a trasy radioreléových spojů  
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Z2 zastavitelná plocha „V Loučkách - sever“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 2,0561 ha 
 
plochy bydlení v RD – městské a příměstské  
 
severní okraj střední části stávající zástavby, východně staré 
komunikace I/37, v návaznosti na předchozí plochu, plocha 
převzata z předchozího ÚPO  
 
- plochu je dopravně možno napojit ze stávajících obslužných 

komunikací v sousední ploše Z1 při jižní straně 
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, 
elektrorozvody) 

- v jižním okraji plochy je třeba respektovat OP vrchního 
elektrického vedení VN  

- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního 
komunikačního vedení a trasy radioreléových spojů  

- pro zástavbu v ploše je nutno zohlednit ochranu panoramatické 
a krajinotvorné funkce areálu kostela sv. Václava 

- v ploše je nutno zřídit plochy veřejných prostranství v rozsahu 
platné legislativy 

 

 
 

 

Z3 zastavitelná plocha „V Loučkách - u silnice“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 0,2587 ha 
 
plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední  
 
severní okraj střední části stávající zástavby, prostor východně 
staré komunikace I/37 mezi vlastní komunikací a plochou obytné 
zástavby Z1 
 
- plochu je dopravně možno napojit ze stávající přilehlé 

komunikace II. třídy při západní straně plochy, počet vjezdů je 
nutno minimalizovat 

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí 
(vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 

- v západním okraji plochy je třeba respektovat OP přilehlé 
komunikace 

- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního 
komunikačního vedení  

- v ploše budou umísťovány pouze stavby, jejichž provozy nebo 
činnosti nebudou nad mez přípustnou ohrožovat okolní plochy 
bydlení hlukem, popřípadě jinými negativními vlivy 

 

 



                                                    ÚP Mikulovice  

___________________________________________________________________________________ 
Ing. arch. Petr Kopecký, A PROJEKT  2012 14 

 

Z4 zastavitelná plocha „V Loučkách - u silnice“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 0,5848 ha 
 
plochy zeleně - soukromá a vyhrazená  
 
severní okraj střední části obce, prostor východně staré 
komunikace I/37 mezi vlastní komunikací a plochami obytné 
zástavby Z1 a Z2  
 
- v případě potřeby je plochu možno dopravně napojit ze 

stávající přilehlé komunikace II. třídy při západní straně plochy, 
počet vjezdů je nutno minimalizovat 

- ev. inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí 
(vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 

- v západním okraji plochy je třeba respektovat OP přilehlé 
komunikace 

- v severním okraji plochy je třeba respektovat trasu a OP 
vrchního elektrického vedení VN  

- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního 
komunikačního vedení  

 
 

 
 

 

Z5 zastavitelná plocha „V Loučkách - východ“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 0,2759 ha 
 
plochy bydlení v RD – městské a příměstské  
 
severovýchodní okraj stávající zástavby, v návaznosti na plochu 
Z1 a již realizovanou výstavbu pod kostelem, plocha převzata z 
předchozího ÚPO, již oddělené pozemky, na kterých z části 
probíhá výstavba  
  
- plocha je dopravně napojena ze stávajících obslužných 

komunikací vybudovaných v ploše, napojené na sousední 
plochu Z1 při západní straně 

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy vybudované 
v ploše a okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 

- v severním okraji plochy je třeba respektovat OP vrchního 
elektrického vedení VN  

- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního 
komunikačního vedení a trasy radioreléových spojů  
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Z6 zastavitelná plocha „Pod kostelem - sever“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 2,0728 ha 
 
plochy bydlení v RD – městské a příměstské  
 
severovýchodní okraj stávající zástavby, v návaznosti na již 
realizovanou výstavbu pod kostelem, částečně zasahuje do 
prostoru bývalého areálu družstva Stavby  
  
- plochu bude nutno napojit prodloužením obslužné komunikace 

z jihu nebo na silnici III. třídy na Ostřešany severně plochy  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, 
elektrorozvody) 

- v západním a jižním okraji plochy je třeba respektovat trasy a 
OP vrchního elektrického vedení VN  

- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního 
komunikačního vedení   

- zástavba v ploše je podmíněna dodržením hygienických limitů 
hluku z navrhované plochy P1 (technická infrastruktura –stavby 
a zařízení pro nakládání s odpady) 

- pro zástavbu v ploše je nutno zohlednit ochranu panoramatické 
a krajinotvorné funkce areálu kostela sv. Václava 

- v jihovýchodní části plochy je nutno respektovat OP lesa - je 
nutný souhlas dotčeného orgánu státní správy lesů se stavbou 
v ochranném pásmu lesa (viz též kap. 5.2 Odůvodnění ÚP) 

- v ploše je nutno zřídit plochy veřejných prostranství v rozsahu 
platné legislativy 
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Z7 zastavitelná plocha „Pod hřbitovem“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 0,5007 ha 
 
plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední   
 
východní okraj stávající zástavby, prostor západně stávajícího 
hřbitova a jižně komunikace na Ostřešany  
 
- plochu je možno napojit na upravenou stávající obslužnou 

komunikaci při západní straně plochy  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, 
elektrorozvody) 

- plochu je nutno zkoordinovat s trasou navrhovaného 
biokoridoru ve směru sever-jih 

- pro zástavbu v ploše je nutno zohlednit ochranu panoramatické 
a krajinotvorné funkce areálu kostela sv. Václava 

 
 

 
 

 

Z8 zastavitelná plocha „Pod hřbitovem“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 0,6831 ha 
 
plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury  
 
východní okraj stávající zástavby, prostor západně stávajícího 
hřbitova a jižně komunikace na Ostřešany  
 
- plochu je možno napojit na upravenou stávající obslužnou 

komunikaci při západní straně plochy  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, 
elektrorozvody) 

- plochu je nutno zkoordinovat s trasou navrhovaného 
biokoridoru ve směru sever-jih 

- pro zástavbu v ploše je nutno zohlednit ochranu panoramatické 
a krajinotvorné funkce areálu kostela sv. Václava 
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Z9 zastavitelná plocha „Pod hřbitovem“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 

 
 0,4004 ha 
 
plochy zeleně ochranné a izolační 
 
východní okraj obce, prostor mezi plochou Z8 a stávajícím 
hřbitovem, při jeho západní straně  
 
- plochu je nutno zkoordinovat s trasou navrhovaného 

biokoridoru ve směru sever-jih 
 
 

 
 

 

Z10 zastavitelná plocha „K bývalému kravínu“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
1,3996 ha 
 
plochy bydlení v RD – městské a příměstské  
 
jihovýchodní okraj stávající zástavby, při západním okraji cesty k 
bývalému kravínu 
 
- plochu je možno napojit na upravenou stávající obslužnou 

komunikaci při východní straně plochy  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, 
elektrorozvody) 

- v jižním okraji plochy je třeba respektovat  OP vrchního 
elektrického vedení VN  

- zástavba v ploše je podmíněna dodržením hygienických limitů 
hluku z navržené přeložky železnice č. 238 Pardubice – 
Chrudim 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    ÚP Mikulovice  

___________________________________________________________________________________ 
Ing. arch. Petr Kopecký, A PROJEKT  2012 18 

 

Z11 zastavitelná plocha „U bývalého kravína“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
0,2981 ha 
 
plochy bydlení v RD – městské a příměstské  
 
– jihovýchodní okraj stávající zástavby, v návaznosti na stávající 
zástavbu, severozápadně bývalého kravína 
 
- plochu je možno napojit na stávající obslužné komunikace při 

západní a severní straně plochy  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, 
elektrorozvody) 

- v severovýchodním okraji plochy je třeba respektovat  OP 
stávající trafostanice a vrchního elektrického vedení VN  

- zástavba v ploše je podmíněna dodržením hygienických limitů 
hluku z navržené přeložky železnice č. 238 Pardubice – 
Chrudim 
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Z12 zastavitelná plocha „K Medlešicím“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 6,6433 ha 
 
plochy bydlení v RD – městské a příměstské a plochy veřejného 
prostranství  
 
jižní okraj stávající zástavby, v návaznosti na stávající zástavbu  
 
 
- pro plochu je nutno vybudovat obslužné komunikace napojené 

na stávající obslužné komunikace při severní straně plochy 
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod) 
- pro zásobování elektrickou energií bude nutno vybudovat 

novou trafostanici a distribuční kabelové rozvody 
- v severozápadním okraji plochy je třeba respektovat trasu 

radioreléového spoje 
- v západním okraji plochy je nutno respektovat podmínky zóny 

havarijního plánování 
- před započetím výstavby je pro plochu nutno zpracovat územní 

studii (viz dále kap. 9) 
- v dalších fázích projektové dokumentace (regulační plán, 

územní řízení) je nutné prokázat, že nebudou překročeny max. 
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních 
prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech; 
případná protihluková opatření budou realizována investory 
výstavby v těchto plochách, nikoliv na náklady ŘSD ČR, a to 
mimo pozemky I/37 

- výstavba v ploše je rozdělena na 4 etapy – Z12I, Z12II, Z12III a 
Z12IV , plocha v dané části může být realizována až po 
realizaci předcházejícího kroku rozvoje 

 
 
 

 
 
 
Z 13 – zrušena 
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Z14 zastavitelná plocha „U hlavní komunikace“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 0,2600 ha 
 
plochy bydlení v RD – městské a příměstské  
 
– jihozápadní okraj stávajícího zastavěného území obce, při 
západní straně původní komunikace I/37 
 
- plochu je možno napojit na stávající přilehlou komunikaci II/324 

při východní straně plochy  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, 
elektrorozvody) 

- v ploše je nutno respektovat OP přilehlé komunikace II. třídy 
- v dalších fázích projektové dokumentace (regulační plán, 

územní řízení) je nutné prokázat, že nebudou překročeny max. 
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních 
prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech; 
případná protihluková opatření budou realizována investory 
výstavby v těchto plochách, nikoliv na náklady ŘSD ČR, a to 
mimo pozemky I/37 
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Z15 zastavitelná plocha „Pod hřištěm“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 3,1308 ha 
 
plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední, 
plochy bydlení v RD – městské a příměstské a plocha veřejného 
prostranství 
 
západní okraj stávajícího zastavěného území obce, západně 
původní komunikace I/37, jižně stávajícího hřiště 
 
- plochu je možno napojit na stávající přilehlou komunikaci II/324 

při východní straně plochy, počet sjezdů nutno minimalizovat  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, 
elektrorozvody) 

- v severní části plochy je nutno respektovat trasu a OP vrchního 
elektrického vedení 

- před započetím výstavby je pro plochu nutno zpracovat územní 
studii (viz dále kap. 9) 

- v ploše je nutno zřídit (v rámci zpracování územní studie) 
plochy veřejných prostranství v rozsahu platné legislativy 

- součástí plochy je pás veřejného prostranství při východním 
okraji plochy u komunikace II/324 

- realizace bytové výstavby v ploše je podmíněně přípustná z 
hlediska ochrany před hlukem vůči silniční komunikaci I/37 

- v další fázi projektové dokumentace (územní řízení, regulační 
plán) je nutno doložit dodržení platných hygienických limitů 
hluku ze silniční komunikace I/37, na hranici plochy Z15. 

- případná protihluková opatření budou realizována investory 
výstavby v těchto plochách, nikoliv na náklady ŘSD ČR, a to 
mimo pozemky I/37 

- v části plochy s funkčním využitím OM nebudou umisťovány 
stavby a zařízení, které by vyžadovaly ochranu před hlukem. 

- v ploše je stanovena následující etapizace výstavby: v první 
fázi bude realizována OM, v druhé fázi BI 

 
 

 
 
 
 
Z16 - zrušena 
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Z17 zastavitelná plocha „Za pneuservisem“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 2,6052 ha 
 
plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední  
 
severozápadní okraj stávajícího zastavěného území obce, 
v návaznosti na stávající areály fy Steno a Pneu Drbout, při 
západní straně původní komunikace I/37 
 
- plochu je možno napojit na stávající přilehlou komunikaci II/324 

při východní straně plochy, počet sjezdů nutno minimalizovat  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, 
elektrorozvody) 

- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního 
komunikačního vedení   

- ve střední části plochy je nutno respektovat trasu a OP 
vrchního elektrického vedení 

- v ploše je nutno zřídit plochy veřejných prostranství v rozsahu 
platné legislativy 

- do plochy nebudou umisťovány stavby a zařízení, které by 
vyžadovaly ochranu před hlukem 

 
 

 
 
 

 

Z18 zastavitelná plocha „Severní okraj katastru“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 0,5914 ha 
 
plochy výroby a skladování  - drobná a řemeslná výroba  
 
severozápadní okraj řešeného území (sever katastru Blato), 
v návaznosti na stávající areály v bývalém zemědělském 
středisku, východně původní komunikace na Blato  
 
- plochu je možno napojit na stávající přilehlou slepou obslužnou 

komunikaci (část bývalé komunikace na Blato)  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v severní části obce (vodovod, kanalizace, 
plynovod, elektrorozvody) 

- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního 
komunikačního vedení   
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Z19 zastavitelná plocha „Severní okraj Blata“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 0,5140 ha 
 
plochy výroby a skladování  - zemědělská výroba  
 
severozápadní okraj řešeného území, severní okraj Blata, 
v návaznosti na stávající zástavbu na severním konci Blata  
 
- plochu je možno napojit na prodloužení stávající místní  

komunikace při jižní straně Blata  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v severní části Blata (vodovod, kanalizace, 
plynovod, elektrorozvody) 

- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního 
komunikačního vedení  a trasu radioreléového spoje 

- v severní části plochy je nutno respektovat trasu a OP vrchního 
elektrického vedení 

- plochu je nutno zkoordinovat s trasou navrhovaného 
biokoridoru směrem severním a západním 

- provoz a činnosti v ploše nesmí negativně ovlivňovat nad mez 
přípustnou (viz Odůvodnění ÚP kap. 3) blízkou bytovou 
zástavbu  
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Z20 zastavitelná plocha „Severovýchod Blata“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 3,4149 ha 
 
plochy výroby a skladování  - drobná a řemeslná výroba a plocha 
ochranné a izolační zeleně 
 
severovýchodní okraj stávajícího zastavěného území Blata, 
západně nové komunikace I/37, severně bývalého areálu cihelny 
Blato  
 
- plochu je možno napojit odbočením ze stávající komunikace při 

severní straně plochy, počet sjezdů nutno minimalizovat  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v severní části Blata (vodovod, kanalizace, 
plynovod, elektrorozvody) 

- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního 
komunikačního vedení a trasy radioreléových spojů 

- ve severozápadní části plochy je nutno respektovat trasu a OP 
vrchního elektrického vedení 

- v severním okraji plochy je třeba respektovat trasu a OP 
vodovodu z vodojemu Mikulovice 

- v severním okraji plochy je nutno respektovat OP přilehlé 
komunikace III. třídy 

- při severozápadním okraji plochy je vymezen pás ochranné a 
izolační zeleně o min. šířce 15 m pro oddělení od sousední 
plochy bydlení 

- před započetím výstavby je pro plochu nutno zpracovat územní 
studii (viz dále kap. 9), studie musí kladně vyřešit kolizní střet 
stávající cyklotrasy,  stávající  místní komunikace vyhrazené 
pro pěší provoz s případným vjezdem do plochy Z20 
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Z21 zastavitelná plocha „Severovýchodní okraj Blata“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 0,4599 ha 
 
plochy bydlení v RD – městské a příměstské  
 
severovýchodní okraj stávajícího zastavěného území Blata, při 
východní straně komunikace na Dražkovice  
 
- plochu je možno napojit ze stávající přilehlé komunikace III. 

třídy při západní straně plochy  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, 
elektrorozvody) 

- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního 
komunikačního vedení   

- bytová výstavba v ploše je podmíněna dodržením hygienických 
limitů hluku z dopravy na přilehlé komunikaci III. třídy 

- v dalších fázích projektové dokumentace (regulační plán, 
územní řízení) je nutné prokázat, že nebudou překročeny max. 
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních 
prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech 

- případná protihluková opatření budou realizována investory 
výstavby v těchto plochách, nikoliv na náklady ŘSD ČR, a to 
mimo pozemky I/37 

 
 

 
 
 

 

Z22 zastavitelná plocha „U nadjezdu“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 1,8112 ha 
 
plochy výroby a skladování  - drobná a řemeslná výroba a plocha 
ochranné a izolační zeleně 
 
jihozápadní okraj stávajícího zastavěného území Mikulovic, 
trojúhelníkový prostor mezi novou a starou komunikací I/37, u 
stávajícího nadjezdu, plocha převzatá z předchozího ÚP  
 
- plochu je možno napojit na stávající přilehlou komunikaci II/324 

při východní straně plochy, počet sjezdů nutno minimalizovat  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, 
elektrorozvody) 

- při severovýchodním okraji plochy je vymezen pás ochranné a 
izolační zeleně o min. šířce 15 m pro oddělení od sousední 
plochy bydlení 
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Z23 zastavitelná plocha „cyklostezka“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 0,6355 ha 
 
plochy dopravní infrastruktury – silniční   
 
Střední část řešeného území, podél východní strany hlavní 
komunikace II/324 v rozsahu dle zpracované DÚR   
  
- plocha je vymezena v souladu se zpracovanou DÚR 

(Transconsult s.r.o. Hradec Králové 2004) 
 
 
 

 
 
 

 

Z24 zastavitelná plocha „Severovýchodní okraj katastru obce“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 0,2982 ha 
 
plochy bydlení v RD – městské a příměstské  
 
severovýchodní okraj katastru obce, v návaznosti na stávající 
zástavbu severně komunikace na Ostřešany, převzato z 
předchozího ÚPO  
 
- plochu je nutno napojit ze stávající přilehlé komunikace III. třídy 

jižně plochy  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, elektrorozvody) 
- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního 

komunikačního vedení   
- likvidaci odpadních vod do doby napojení oblasti na kanalizaci 

nutno řešit individuelně (domovní ČOV, jímky na vyvážení, 
apod.) 

- v západním okraji plochy je nutno respektovat trasu a OP 
vrchního elektrického vedení 
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Z25 zastavitelná plocha „Severovýchodní okraj katastru obce“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 0,7044 ha 
 
Plochy bydlení v RD – městské a příměstské  
 
severovýchodní okraj katastru obce, v návaznosti na stávající 
zástavbu severně komunikace na Ostřešany, převzato z 
předchozího ÚPO  
 
- plochu je možno napojit ze stávající přilehlé komunikace III. 

třídy při jižním okraji plochy  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, elektrorozvody) 
- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního 

komunikačního vedení   
- likvidaci odpadních vod do doby napojení oblasti na kanalizaci 

nutno řešit individuelně (domovní ČOV, jímky na vyvážení, 
apod.) 

- v západní části plochy je nutno respektovat trasu a OP 
vodovodu z Mikulovického vodojemu 

- v území plochy je nutno respektovat OP lesa - je nutný souhlas 
dotčeného orgánu státní správy lesů se stavbou v ochranném 
pásmu lesa (viz též kap. 5.2 Odůvodnění ÚP) 
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Z26 zastavitelná plocha „Rozšíření komunikace I/37“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
koridor 6,7714 ha 
 
plochy dopravní infrastruktury – silniční  
 
západní část řešeného území, koridor pro rozšíření stávající 
komunikace I/37 Pardubice - Chrudim o další dva pruhy směrem 
k obci, převzato z platných ZÚR Pardubického kraje (stavba D04)  
 
- zastavitelné plochy vycházející z vymezeného dopravního 

koridoru, které nebudou součástí vybrané trasy komunikace, 
budou bez náhrady zrušeny a převedeny následně ve změně 
územního plánu obce opět do ploch určených pro zemědělské 
využití 

- v další fázi (regulační plán, územní řízení) je nutno doložit 
dodržení hygienických limitů hluku z dopravy pro nejbližší 
chráněné venkovní prostory  

- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního 
komunikačního vedení  a trasy radioreléových spojů 

- v ploše je třeba respektovat trasy a OP veškerých inženýrských 
sítí 

 

 
 

Z27 zastavitelná plocha „přeložka železniční tratě Pardubice – Chrudim 
(Medlešická spojka)“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
koridor 36,5346 ha 
 
plochy dopravní infrastruktury – železniční  
 
východní okraj řešeného území, koridor přeložky železniční tratě 
č. 238 Pardubice – Chrudim (Medlešická spojka), převzato z 
platných ZÚR Pardubického kraje (stavba D101)  
 
- zastavitelné plochy vycházející z vymezeného dopravního 

koridoru, které nebudou součástí vybrané trasy komunikace, 
budou bez náhrady zrušeny a převedeny následně ve změně 
územního plánu obce opět do ploch určených pro zemědělské 
využití 

- v další fázi (regulační plán, územní řízení) je nutno doložit 
dodržení hygienických limitů hluku z dopravy pro nejbližší 
chráněné venkovní prostory  

- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního 
komunikačního vedení  a trasy radioreléových spojů 

- v ploše je třeba respektovat trasy a OP veškerých inženýrských 
sítí 

- v severní části plochy je nutno respektovat OP lesa - je nutný 
souhlas dotčeného orgánu státní správy lesů se stavbou 
v ochranném pásmu lesa (viz též kap. 5.2 Odůvodnění ÚP) 
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- plochy přestavby 

 
 

P1 zastavitelná plocha „jih bývalého areálu Stavba“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
1,7468 ha 
 
plochy technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro 
nakládání s odpady a plochy ochranné a izolační zeleně 
 
severovýchodní okraj obce, prostor jižní části bývalého areálu 
družstva Stavby  
  
- plochu je možno napojit z prostoru bývalého areálu družstva 

Stavba na silnici III. tř. severně plochy    
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 
- součástí plochy je pás ochranné a izolační zeleně při západní a 

jižní straně plochy o min. šíři 25 m 
- provoz a činnosti v ploše nesmí negativně ovlivňovat nad mez 

přípustnou (viz Odůvodnění ÚP kap. 3) okolní bytovou 
zástavbu, v další fázi (regulační plán, územní řízení) je nutno 
doložit dodržení hygienických limitů hluku pro nejbližší 
chráněné venkovní prostory  

- v západním a jižním okraji plochy je třeba respektovat trasy a 
OP vrchního elektrického vedení VN  

- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního 
komunikačního vedení   

- ve východní části plochy je nutno respektovat OP lesa - 
umístění hlavních a vedlejších staveb včetně oplocení bude 
možné nejméně 25 m od nejbližší hranice lesa a je nutný 
souhlas dotčeného orgánu státní správy lesů se stavbou 
v ochranném pásmu lesa 
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- plochy územních rezerv 

 
 

R1 zastavitelná plocha „Západní okraj Blata“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 5,2729 ha 
 
plochy výroby a skladování  - drobná a řemeslná výroba + 
ochranná a izolační zeleň 
 
západní okraj stávajícího zastavěného území Blata, v návaznosti 
na stávající obytnou zástavbu, plocha převzatá z předchozího ÚP  
 
- plochu je možno napojit na stávající přilehlou komunikaci III. 

třídy při jižní straně plochy, počet sjezdů nutno minimalizovat  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, 
elektrorozvody) 

- při východním okraji plochy je vymezen pás ochranné a 
izolační zeleně o min. šířce 15 m pro oddělení od sousedních 
ploch bydlení 

- činnosti a provozy nesmí nad mez přípustnou ovlivňovat 
přilehlou bytovou zástavbu 

- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního 
komunikačního vedení  a trasu radioreléového spoje 

- ve střední části plochy je nutno respektovat trasu a OP 
vrchního elektrického vedení 

- v jižním okraji plochy je nutno respektovat OP přilehlé 
komunikace III. třídy 

- před započetím výstavby je pro plochu nutno zpracovat územní 
studii (viz dále kap. 9) 

 
 

 
 
 
Celkově je navrženo (vč. dopravních koridorů v redukované ploše – 

kvalifikovaném odhadu) 41,3695 ha rozvojových ploch (ploch zastavitelných a 
přestavbových ploch) převážně pro obytnou zástavbu a plochy občanské vybavenosti 
a drobné výroby. To vytváří dostatečné možnosti pro současnost i rezervu do 
budoucnosti. Vlastní realizace bude záviset na vyřešení vlastnických vztahů, 
ekonomických možnostech investorů a v neposlední řadě zabezpečení inženýrských 
sítí.   
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4 koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její 
umísťování 

 
4.1 Dopravní infrastruktura  

 
Železniční doprava 

 
Stávající železniční trať č. 238 Pardubice - Chrudim, která prochází západním 

okrajem řešeného území, má být přeložena k východní hranici se sousedními 
Ostřešany jako tzv "Medlešická spojka". V nadřazené dokumentaci - Zásadách 
územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) je pro tento záměr vymezen koridor 
stavby D101 o šířce 600 m, s úkolem zpřesnit koridor v návazných územních plánech. 

 
Ve východním okraji katastru je proto navržen koridor respektující konkrétní 

podmínky v území (především zastavěná území, ÚSES, atd.) jako rozvojová plocha 
Z27. Zároveň je plocha v souladu s požadavky ZÚR Pk zařazena do veřejně 
prospěšných staveb (viz dále kap. 7). 

 
 

Silniční doprava 
 

Koncepce silniční dopravy je určena stávajícím stavem v řešeném území a 
předchozím územním plánem. Z hlediska dopravní infrastruktury je proto 
respektována stávající koncepce silniční dopravy. 

 
Je třeba respektovat stávající plochy silnic (dopravní infrastruktury), umožňující 

průchod komunikace I. a II. třídy (silnice I/37, II/324) a III. třídy (silnice III/32232, 
III/32233, III/34030 a III/34031) a stabilizované plochy místních komunikací (veřejných 
prostranství). 

 
Z nadřazené dokumentace - ZÚR Pk vyplývá vymezení koridoru stavby D04 pro 

rozšíření stávající komunikace I/37 Pardubice - Chrudim na čtyřpruh. Při východní 
straně stávající komunikace je proto navržen zpřesněný koridor jako rozvojová plocha 
Z26 o max. šířce 50 m. Zároveň je plocha v souladu s požadavky ZÚR Pk zařazena 
do veřejně prospěšných staveb (viz dále kap. 7). 

 
V případě napojování nových rozvojových ploch bude minimalizován počet 

vjezdů. Dopravní napojení nových zastavitelných ploch bude realizováno 
prostřednictvím místních komunikací nebo sítě silnic nižších tříd, nikoliv přímým 
napojením na silnici I/37.  

 
Dopravní napojení většího množství staveb je obecně nutno řešit 

prostřednictvím soustavy místních obslužných komunikací, s „kmenovým“ napojením 
na státní silnici. Parametry sjezdu a místní komunikace je nutno navrhovat v souladu 
s ustanovením platných předpisů a norem. 
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Pěší a cyklisté 
 

Minimálně jednostranné chodníky pro pěší a cyklisty dokončit v celém rozsahu 
zastavěného území podél komunikace II.tř. V navrhovaných plochách budou 
komunikace přednostně řešeny jako obytné zóny.  
 
 Podél východní strany hlavní komunikace II/324 je navržena cyklostezka v 
rozsahu a řešení dle projektu k územnímu řízení firmy Transconsult s.r.o. Hradec 
Králové, 11/2004. Cyklostezka je navržena jako rozvojová plocha Z23 a je zařazena 
do veřejně prospěšných staveb. 
 
 
Doprava v klidu 

 
Územní plán nevymezuje samostatnou plochu s rozdílným využitím pro dopravu 

v klidu. Doprava v klidu je přípustná ve vybraných plochách s rozdílným způsobem 
využití (viz dále kap.6 Návrhu ÚP).  

 
 
 

4.2 Technická infrastruktura  
 

4.2.1 Vodovod 
 
Do Mikulovic a Blata je voda přivedena z vodojemu skupiny „Pardubice“. Zásobní 

řad DN 300 je vyveden přímo z vodojemu a prochází obcí Mikulovice a severně od 
obce Blato. Provozní řady v obci obsluhují celou zástavbu. Správcem a 
provozovatelem vodovodu je společnost VAK a.s. Pardubice. Tlakové poměry jsou 
vyhovující, akumulace dostatečná. Kvalita vody vyhovuje ČSN 757111. 

  
Technické řešení vyhovuje i pro budoucí rozvoj obce. Je nutné počítat 

s opravami starších kovových úseků potrubí. Do míst nové připravované výstavby 
bytové a obslužné zóny je možné průběžně prodlužovat řady a doplňovat nové 
přípojky.  

 
 

4.2.2  Kanalizace 
 
Obec je v současné době odkanalizována jednotnou kanalizační sítí do prostoru 

křižovatky silnic II/324 a III/32226, kde je napojena na síť Dražkovic a dále do 
Pardubic a Semtína, kde jsou odpadní  vody čištěné na ČOV Semtín. Provozovatel a 
vlastník sítě je VAK Pardubice a.s. Systém je funkční a čistírna má dostatečnou 
kapacitní rezervu . 

 
 V místní části Blato je nově vybudována jednotná kanalizace svádějící odpadní 

vody na severní okraj obce, z tohoto místa je splašková voda vedena do kanalizace 
v Dražkovicích. 
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Stav kanalizace je vyhovující. V obci je možné kanalizaci prodlužovat do míst 
nové výstavby.  

 
V okrajových částech (zejména v zástavbě na severovýchodním okraji katastru 

podél silnice na Ostřešany) je do doby výstavby kanalizace u nových staveb i 
stávajících jímek a DČOV nutno dbát na ekologické likvidování splašků a kalů v 
souladu s platnou legislativou (odvoz na určená místa apod.). 

 
 

4.2.3   Elektrorozvody 
 
Napájení navrhovaných ploch ze stávající elektrorozvodné sítě je navrženo  

následujícím způsobem:  
 
Plocha  Z1  
Napájení ze stávajícího kabelového rozvodu 0,4 kV, který byl realizován v řešené 
ploše. 

 
Plocha Z2, Z3, Z5  
Napájení ze stávající TS 35/0,4 kV č. 1183 – Římská novým kabelovým rozvodem, 
propojení se stávající rozvodnou soustavou plochy Z1. V konečné fázi výstavby řešit 
posílení stávající TS č. 1183. 
 
Plocha Z6  
Napájení ze stávající TS 35/0,4 kV č. 1064 – Pod kostelem novým kabelovým 
rozvodem, propojení se stávající rozvodnou soustavou. 
 
Plocha Z7, Z8, Z10, Z11  
Napájení ze stávající TS 35/0,4 kV č. 777 – RD U kravína novým kabelovým vedením 
0,4 kV, vhodně propojit se stávající rozvodnou soustavou. Při plném využití území se 
předpokládá výměna trafa na TS č. 777 za silnější. 
 
Plocha Z12  
Zajištění potřebného výkonu předpokládá výstavbu nové transformační stanice 35/0,4 
kV. Navrhujeme buď výstavbu kabelové kompaktní TS (alternativa „A“) nebo výstavbu 
stožárové TS (alternativa „B“). V případě alt. „A“ bude kabelová kompaktní TS 
připojena zemním kabelem 35 kV z vedení (přípojky) pro stávající TS č. 974 – škola. 
Při alternativě „B“ bude vybudována stožárová TS 35/0,4 kV připojená venkovním 
vedením 35 kV.  
Distribuční rozvodná soustava bude řešena zemními kabely tak, aby většina RD měla 
zajištěno dvoustranné napojení. 
 
Plocha Z14  
Napájení ze stávající distribuční rozvodné soustavy. 
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Plocha Z15, Z22  
V rámci přípravy území pro výstavbu provedl majitel plochy odstranění venkovního 
vedení 35 kV (přípojka pro TS 35/0,4 kV č. 924 – škola). Venkovní vedení, které 
procházelo napříč plochou byla nahrazeno kabelem 35 kV. 
Potřebný elektrický výkon pro plochu bude zajištěn kabelovým vývodem ze stávající 
stožárové TS č. 625 – Křemínek. Počet kabelových napáječů bude závislý na 
požadavku odběratelů občanské vybavenosti. 
 
Plocha Z16 – zrušena  

 
Plocha Z17  
Napájení bude řešeno kabelovým vedením 0,4 kV ze stávající TS 35/0,4 kV č. 367 – 
K Dražkovicím. Při plném využití území se předpokládá výměna trafa 100 kVA za 
silnější. 
 
Plocha Z18  
Napájení se předpokládá ze stávající distribuční rozvodné soustavy. 
 
Plocha Z19, Z20, Z21  
Napájení ze stávající TS 35/0,4 kV č. 177 – obec I. novým kabelovým vedením 0,4 kV 
(plochy Z20, Z21) a rozšířením stávající distribuční soustavy (plocha Z19). 
 
Plocha Z24, Z25  
Napájení ze stávající TS 35/0,4 kV č. 230 – Stavba venkovním vedením na 
betonových sloupech. Při plném využití území bude nutno řešit posílení stávající 
rozvodné soustavy (výměna stávajících vodičů AlFe 4 x 35 za výkonnější) 
 
 
Veřejné venkovní osvětlení 

 
Součástí nové výstavby bude veřejné osvětlení nových komunikací a ploch pro 

RD a další objekty. Nové osvětlovací stožáry připojit na stávající rozvod VO v obci 
nebo vybudovat nový napájecí bod. Vlastní osvětlení bude provedeno sadovými 
stožáry. 

 

4.2.4 Spoje  
 
Nové objekty budou připojovány v návaznosti na stávající síť podle poptávky po 

telekomunikačních službách. 
 
 

4.2.5 Plynovody  
 

V současné době je plynofikována obec Mikulovice i místní část Blato. Rozvody 
mají dostatečnou rezervu pro napojení navrhované bytové zástavby.  
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4.3 Občanské vybavení  
 
Hlavní objekty jsou částečně soustředěny v centrální části Mikulovic u hlavní 

komunikace a podél odbočující komunikace ke kostelu. V Blatě je občanská 
vybavenost v menším rozsahu soustředěna v centru u návsi.  

 
Plochy pro veřejnou infrastrukturu jsou dostačující; pro možný rozvoj jsou nové 

plochy občanského vybavení navrženy ve střední části obce (při východní straně 
hlavní komunikace, naproti stávajícímu hřišti a jižně od hřiště), v severozápadním 
okraji zastavěného území (v návaznosti stávající areály) a ve východním okraji 
zastavěného území (v prostoru západně hřbitova).  

 
Drobné objekty občanské vybavenosti jsou přípustné v rámci vybraných ploch s 

různým způsobem využití - bydlení či výroby, a to při splnění regulačních a 
hygienických podmínek (viz dále kap. 6).   

 
 
 

4.4 Veřejná prostranství  
 
Stávající veřejná prostranství užívaná ve veřejném zájmu jsou samostatně 

vymezena - v prostoru stávající návsi ve střední části stávajícího zastavěného území  
obce v okolí rybníka. 

 
V plochách bydlení a občanské vybavenosti překračujících rozlohu 2 ha (tedy v 

návrhových plochách Z2, Z6, Z12, Z15 a Z17) je nutno vymezit plochy veřejných 
prostranství v rozsahu dle platné legislativy.  

 
 
 
 
 
 

5 koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a 
stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém 
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, 
ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně, 
 
 

5.1 Koncepce uspořádání krajiny 
 
S ohledem na přírodní potenciál řešeného území nejsou ve volné krajině 

navrhovány žádné plochy a stavby; zastavitelná území tedy rozšiřují stávající 
zastavěná území.  

 
Pro udržení a posílení ekologické stability území je do ÚP zapracován územní 

systém ekologické stability (ÚSES) 
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K dotčení ochranného pásma lesa umístěním stavby nebo jiným využitím území 
musí být  vyžádán souhlas orgánu státní správy lesů (zejména plochy Z6, P1, Z25 a 
Z27).   
 
 
5.2 Územní systém ekologické stability – ÚSES  

 
Hlavní prvky (biokoridory, biocentra), které obsahuje návrh generelu ÚSES  pro 

řešené území,  jsou součástí hlavního a koordinačního výkresu (značení dle ÚAP):  
 

- regionální ÚSES  
- v řešeném území se nevyskytuje  

 
- lokální ÚSES  

 
     - lokální biocentra:  

- LBC 157 –  U Mikulovic  (jihovýchodní okraj řešeného území), k vymezení - 
 zalesnit autochtonními listnatými dřevinami 

- LBC 158 –  Pod Kopcem (severovýchodní okraj řešeného území), 
 vymezené, funkční - plochu zohlednit v LHP, hospodařit 
 podrostním způsobem s využitím přirozeného zmlazení 
 autochtonních dřevin 

- LBC 180 –  K Dřenicím (jihozápadní okraj řešeného území),  k vymezení - ve 
 stávajících porostech provádět jen nutné sanitární zásahy, část 
 vymezenou na orné půdě zalesnit autochtonními listnatými 
 dřevinami 
 
      - lokální biokoridory:  

- LBK 123 -  mezi LBC 157 a LBC 180 v jižní části řešeného území, k 
 vymezení - založit výsadbou autochtonních listnatých dřevin, 
 porosty kolem rybníka udržovat jednotlivým výběrem 

- LBK 124 -  z jihu k LBC 158 ve východní části řešeného území, k 
 vymezení - založit výsadbou autochtonních listnatých dřevin 

- LBK 125 -  od LBC 180 směrem na sever v západní části řešeného území, 
 částečně vymezený - porosty doplnit výsadbou autochtonních 
 listnatých dřevin 

- LBK 134 -  odbočuje z LBC 125 směrem na západ v severozápadní části 
 řešeného území, k vymezení - založit výsadbou autochtonních 
 listnatých dřevin 

 
 
5.3 Ochrana před povodněmi  
 

V návaznosti na jihovýchodní okraj zastavěného území je navržena ochranná 
hrázka, která navazuje jihovýchodně až východně na suchý poldr v jižním okraji obce. 
Její funkcí je usměrňovat odtok povrchových vod ze zemědělských pozemků severním 
směrem do otevřeného koryta a následně do potrubí (viz též Odůvodnění ÚP kap. 
3.1.12). 
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6 stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití s určením převažujícího účelu využití (hlavni využití), 
pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného 
využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a 
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně 
základních podmínek ochrany krajinného rázu 

 
Celé řešené území je rozčleněno do ploch podle převládajících funkcí. V 

řešeném území byly vyznačeny následující plochy s různým způsobem využití: 
 
■ plochy bydlení :   - v rodinných domech - městské a příměstské (BI) 

  - v rodinných domech - venkovské (BV) 

■ plochy rekreace:   - zahrádkářské osady (RZ) 

■ plochy občanského vybavení:   - veřejná infrastruktura  (OV) 

    - komerční zařízení malá a střední  (OM) 

    - tělovýchovná a sportovní zařízení  (OS) 

    - hřbitovy  (OH) 

■ plochy veřejných prostranství:  - veřejná prostranství (PV) 

  - veřejná zeleň  (ZV) 

■ plochy smíšené obytné:   - venkovské (SV) 

■ plochy dopravní infrastruktury:  - silniční  (DS) 

  - železniční  (DZ) 

■ plochy technické infrastruktury:  - inženýrské sítě  (TI) 

  - plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s  

     odpady (TO) 

■ plochy výroby a skladování:  - drobná a řemeslná výroba (VD)          

   - zemědělská výroba  (VZ) 

■ plochy smíšené výrobní ( VS )          

■ plochy zeleně:   - soukromé a vyhrazené (ZS) 

  - ochranné a izolační (ZO) 

  - přírodního charakteru (ZP) 

■ plochy vodní a vodohospodářské  (W) 

■ plochy zemědělské  (NZ) 

■ plochy lesní  (NL) 

■ plochy přírodní  (NP)    

■ plochy smíšené nezastavěného 
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 území  (NS)    -  s indexy přípustných funkcí - přírodní a  

     zemědělská   (pz) 

- s indexy přípustných funkcí - přírodní a 

    vodohospodářská (pv) 

 
Pro jednotlivé plochy s různým způsobem využití jsou stanoveny podmínky, 

regulující využití území v členění přípustné a nepřípustné využití. 
 
Dále uvedené podmínky využití ploch s různým způsobem využití platí pro 

rozvojové plochy (tj. zastavitelné a přestavbové plochy), tak pro stabilizované plochy 
(stávající zástavba) pro případy stavebních úprav. 

 
Stavby, zařízení a využití neuvedená v přípustném nebo v nepřípustném využití 

posuzuje stavební úřad z hlediska konkrétních územních podmínek a v případě, že 
neshledá závažné střety, které by umístění požadované aktivity bránily, jsou 
považovány za přípustné.  

 
 

1. BI – plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské   
 

A – hlavní využití: 
plochy rodinných domů se zázemím s příměsí nerušících obslužných funkcí místního 
významu 
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) stavby a plochy bydlení v rodinných domech vč. doplňkových drobných 

staveb a zahrad 
2) obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou 

do 10 lůžek, služby a provozovny sloužící potřebám obyvatel území nerušící 
bydlení (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)  

3) drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel 
4) odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití 
5) stavby a zařízení technické infrastruktury 
6) parkovací plochy sloužící obsluze území (osobní automobily resp. 

automobily do 3,5t) 
7) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území 

(osobní automobily resp. automobily do 3,5t) především na pozemcích 
rodinných domů 

8) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
9) zeleň liniová a plošná 
10) stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu 
11) informační, propagační a reklamní stavby 

 
nepřípustné : 

1) vícepodlažní obytné domy 
2) stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a 

obytné prostředí 
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3) stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu 
4) stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními 

vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou 
5) stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů 
6) stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro 

velkoobchod 
7) vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla 
8) veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí 

překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve 
smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)  

 
C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba rodinného domu – max. 2 nadzemní podlaží s možným obytným 
podkrovím (mimo plochy Z2, Z6, Z7 a Z8, kde je povolena zástavba s max. 1 
nadzemním podlažím s možným obytným podkrovím) 
• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemní podlaží s 
možným využitým podkrovím (mimo plochy Z2, Z6, Z7 a Z8, kde je povolena 
zástavba s max. 1 nadzemním podlažím s možným využitým podkrovím) 
• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter 
okolní stávající zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení 
apod.) 

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  pro zastavitelná území  
• koeficient zastavění = max. 40% - je dán podílem celkové zastavěné plochy 
stavbou hlavní a stavbami doplňkovými k celkové výměře stavebního pozemku  

 
 
 

2. BV – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské   
 

A - hlavní využití: 
plochy rodinných domů s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení s 
příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu 

 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) stavby a plochy bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským 

zázemím pro samozásobení vč. doplňkových drobných staveb a zahrad 
2) obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou 

do 10 lůžek, služby a provozovny sloužící potřebám obyvatel území nerušící 
bydlení (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP) 

3) drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel 
4) stavby a zařízení technické infrastruktury 
5) parkovací plochy sloužící obsluze území (osobní automobily resp. 

automobily do 3,5t) 
6) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území 

(osobní automobily resp. automobily do 3,5t) především na pozemcích 
rodinných domů 
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7) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
8) zeleň liniová a plošná 
9) stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu 
10) informační, propagační a reklamní stavby 

 
nepřípustné : 

1) vícepodlažní obytné domy 
2) stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a 

obytné prostředí 
3) stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu 
4) stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními 

vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou 
5) stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů 
6) stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro 

velkoobchod 
7) vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla 
8) veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí 

překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve 
smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)  

 
C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
• stavba rodinného domu – max. 2 nadzemní podlaží s možným obytným 
podkrovím  
• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemní podlaží s 
možným využitým podkrovím 
• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter 
okolní stávající zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení 
apod.) 

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  pro zastavitelná území  
• koeficient zastavění = max. 40% - je dán podílem celkové zastavěné plochy 
stavbou hlavní a stavbami doplňkovými k celkové výměře stavebního pozemku  

 
 
 

3. RZ – plochy rekreace – zahrádkářské osady  
 

A – hlavní využití: 
plochy zahrádkových osad, ve kterých jsou povolovány "zahrádkové chaty" 
 
B – funkční využití: 

přípustné: 
1) pozemky a stavby zahrádkových osad  
2) pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné 

s rekreací  
3) parkovací plochy sloužící obsluze území (osobní automobily resp. 

automobily do 3,5t) 
4) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
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5) stavby a zařízení technické infrastruktury 
6) zeleň liniová a plošná  
 
nepřípustné: 
1) veškeré plochy a stavby neuvedené výše jako přípustné 

 
C – podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba rekreačního objektu – max. 1 nadzemní podlaží s možným využitým 
podkrovím 
• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter 
okolní stávající zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení 
apod.) 

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE   
•  koeficient zastavění = max. 20% – je dán podílem celkové zastavěné plochy 
stavbou hlavní a stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník 
apod.) k celkové výměře stavebního pozemku  
 
 
 
4. OV – plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura  

 
A - hlavní využití: 
plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti sloužící například pro vzdělávání 
a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, 
ochranu obyvatelstva (dle platné legislativy). 

  
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) maloobchodní, správní a administrativní objekty vč. nezbytných obslužných 

ploch 
2) služby, veřejné stravování a ubytování 
3) kulturní, sociální, zdravotnické, výchovné, sportovní a církevní zařízení 
4) parkovací plochy sloužící obsluze území  
5) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území 
6) manipulační plochy dopravní obsluhy  
7) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
8) stavby a zařízení technické infrastruktury 
9) zeleň liniová a plošná 
10) informační a reklamní zařízení 
11) zařízení drobné a řemeslné výroby nerušící nad míru přípustnou okolí (ve 

smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP) 
 

nepřípustné: 
1) bytová výstavba 
2) objekty  a plochy zemědělské a průmyslové výroby 
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C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba občanské vybavenosti – max. 2 nadzemní podlaží s možným využitým 
podkrovím 
• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter 
okolní stávající zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení 
apod.) 
 
 
 
5. OM - občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední  

 
A - hlavní využití: 
plochy převážně komerční občanské vybavenosti sloužící např. pro administrativu, 
obchodní prodej, ubytování, stravování, služby 

 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) administrativní areály vč. nezbytných obslužných ploch 
2) velkoplošný maloprodej 
3) objekty pro ubytování a stravování 
4) objekty pro služby 
5) rozsáhlá společenská centra – zábavní a kulturní 
6) výstavní areály 
7) stavby a zařízení technické infrastruktury 
8) parkovací plochy sloužící obsluze území  
9) manipulační plochy dopravní obsluhy  
10) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území  
11) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
12) zeleň liniová a plošná 
13) informační a reklamní zařízení 
14) zařízení drobné a řemeslné výroby nerušící nad míru přípustnou okolí (ve 

smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP) 
 

nepřípustné: 
1) bytová výstavba 
2) objekty, jejichž vliv činností a vyvolaná dopravní obsluha narušuje sousední 

plochy nad přípustné normy pro obytné zóny  
3) objekty  a plochy výroby a skladování 

 
C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba občanské vybavenosti – max. 2 nadzemní podlaží  s možným 
využitým podkrovím 
• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter 
okolní stávající zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení 
apod.) 
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6. OS – plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení  
 

A - hlavní využití: 
plochy sportovních a tělovýchovných areálů   

 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) areály a plochy tělovýchovné a sportovní 
2) sportovní zařízení a vybavení 
3) vybavení sociální a hygienické výše uvedených areálů 
4) stavby a zařízení technické infrastruktury 
5) parkovací plochy sloužící obsluze území  
6) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území  
7) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
8) zeleň liniová a plošná  
9) veřejné stravování pro obsluhu území 
10) byty služební a majitelů zařízení 
 
nepřípustné: 
1) bytová výstavba 
2) občanská vybavenost 
3) objekty výroby a skladování 

 
C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba občanského vybavení – max. 1 nadzemní podlaží s možným využitým 
podkrovím 
• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter 
okolní stávající zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení 
apod.) 

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  pro zastavitelná území  
•   koeficient zastavění = max. 20% - je dán podílem celkové zastavěné plochy 
stavbou hlavní a stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, apod.) k 
celkové výměře stavebního pozemku  

 
 
 

7. OH – plochy občanského vybavení – hřbitovy  
 

A - hlavní využití: 
plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť   

 
B - funkční využití: 

přípustné : 
1)  hřbitov vč. příslušných staveb a dopravních ploch 
2)  vybavenost příslušná k uvedené funkci  
3)  parkovací plochy sloužící obsluze území  
4)  stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území  
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5)  místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
6)  zeleň liniová a plošná                  
7)  stavby a zařízení technické infrastruktury 
 

nepřípustné: 
1)  veškeré stavby neuvedené jako přípustné 

 
 
 

8. PV – plochy veřejných prostranství 
 
A - hlavní využití: 
plochy, které mají významnou prostorotvornou a komunikační funkci a je třeba je 
samostatně vymezit 
 
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy veřejných prostranství 
2) plochy a koridory silniční dopravy 
3) plochy dopravy v klidu 
4) městský mobiliář  
5) zeleň liniová a plošná  
6) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy (např. manipulační plochy, 

přístřešky na techniku a vybavení pro údržbu plochy, stavby a zařízení pro 
krátkodobé shromažďování domovního a separovaného odpadu, atd.) 

7) vodní plochy a toky 
8) stavby a zařízení technické infrastruktury 

 
nepřípustné : 

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
 
 
 

9. ZV – plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň  
 

A - hlavní využití: 
plochy parkově upravené zeleně, většinou přístupné veřejnosti včetně případných 
vodních ploch a toků  
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy veřejné zeleně a parků 
2) městský mobiliář, dětská hřiště 
3) sportovní plochy a vybavení 
4) pěší a cyklistické komunikace 
5) sady  
6) zeleň liniová a plošná  
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7) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy (např. manipulační plochy, 
přístřešky na techniku a vybavení pro údržbu plochy, stavby a zařízení pro 
krátkodobé shromažďování domovního a separovaného odpadu, atd.) 

8) vodní plochy a toky 
9) stavby a zařízení technické infrastruktury 

 
nepřípustné : 

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
 
 
 

10. SV – plochy smíšené obytné - venkovské 
 
A – hlavní využití: 
plochy smíšeného využití ve venkovských sídlech využívané zejména pro bydlení v 
rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou 
sféru a nerušící výrobní činnosti  
 
B – funkční využití: 

přípustné: 
1) stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami včetně 

domů a usedlostí s hospodářským zázemím 
2) stávající byt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu bydlení 

(chalupy)  
3) obchodní zařízení, veřejné stravování, občanské vybavení pro veřejnost, 

malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek a služby nevýrobního 
charakteru a provozovny sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území 
nerušící rodinné bydlení (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP) 

4) drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel 
5) stavby a zařízení technické infrastruktury 
6) parkovací plochy sloužící obsluze území (osobní automobily resp. 

automobily do 3,5t) 
7) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území 

(osobní automobily resp. automobily do 3,5t) především na pozemcích 
rodinných domů 

8) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
9) zeleň liniová a plošná 
10) nerušící zařízení drobné a řemeslné výroby a zemědělské výroby (ve 

smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP) 
11) informační, propagační a reklamní stavby 

 
nepřípustné:  

1) stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a 
obytné prostředí 

2) stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu 
3) stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními 

vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou 
4) stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů 
5) stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro 

velkoobchod 
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6) garáže pro nákladní vozidla 
7) veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí 

překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve 
smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)  

 
 
C – podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba rodinného domu – max. 1nadzemní podlaží s možným obytným 
podkrovím  
• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 1 nadzemní podlaží s 
možným využitým podkrovím 
• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter 
okolní stávající zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení 
apod.) 

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE   
• koeficient zastavění = max. 40% – je dán podílem celkové zastavěné plochy 
stavbou hlavní a stavbami doplňkovými k celkové výměře stavebního pozemku  
 
 
 
11. DS – plochy dopravní infrastruktury - silniční 
 
A - hlavní využití: 
plochy a koridory silniční dopravy, včetně dopravy v klidu a vybraných veřejných 
prostranství  
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy a koridory silniční dopravy 
2) plochy dopravy v klidu 
3) zeleň liniová a plošná  
4) plochy, které jsou součástí komunikace – náspy, zářezy, stavby a zařízení 

(např. mosty, lávky atd., dopravní značení), technická opatření související s 
provozem na pozemních komunikacích, protihluková opatření   

5) stavby a zařízení sloužící hromadné dopravě (autobusové zastávky) 
6) plochy pro pěší a cyklisty na oddělených pruzích a chodnících 
7) vodní plochy a toky 
8) stavby a zařízení technické infrastruktury 
 

nepřípustné : 
1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 

 
 
 

12. DZ - plochy dopravní infrastruktury - železniční 
 

A - hlavní využití: 
plochy a koridory železniční dopravy  
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B - funkční využití: 
přípustné: 

1) plochy a koridory železniční dopravy 
2) stavby a plochy sloužící potřebě funkčního využití  
3) zeleň liniová a plošná  
4) stavby a zařízení technické infrastruktury 
 

nepřípustné : 
1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
 
 
 

13. TI - plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě 
 
A - hlavní využití: 
plochy areálů technické infrastruktury, zařízení na vodovodech a kanalizacích (např. 
úpravny vody, vodojemy, ČOV), na energetických sítích (např. regulační stanice, 
rozvodny vysokého napětí, malé vodní elektrárny), telekomunikační zařízení a další 
plochy technické infrastruktury, které nelze zahrnout do jiných ploch s rozdílným 
způsobem využití 
 
 B - funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy a areály veřejné technické infrastruktury 
2) zeleň liniová a plošná  
3) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy (např. manipulační plochy, 

přístřešky na techniku a vybavení pro údržbu plochy, stavby a zařízení pro 
krátkodobé shromažďování domovního a separovaného odpadu, atd.) 

4) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 
5) parkovací plochy sloužící obsluze území  
6) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území  
7) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
8) vodní plochy a toky 

 
nepřípustné : 

1)  veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
2) fotovoltaické elektrárny na volných plochách (ty lze umísťovat pouze na 

stávající stavby) 
3)  větrné elektrárny 

 
 
 

14. TO – plochy technické infrastruktury – stavby a zařízení pro nakládání s 
odpady 
 
A – hlavní využití: 
plochy skládek, sběrných dvorů apod.  
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B – funkční využití: 
přípustné: 

1) plochy skládek, sběrných dvorů apod. 
2) zeleň liniová a plošná  
3) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy (např. manipulační plochy, 

přístřešky na techniku a vybavení pro údržbu plochy, stavby a zařízení pro 
krátkodobé shromažďování domovního a separovaného odpadu, atd.) 

4) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 
5) parkovací plochy sloužící obsluze území  
6) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území  
7) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
8) vodní plochy a toky 
9) stavby a zařízení technické infrastruktury 
 

nepřípustné: 
1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 

 
 
 

15. VD  - plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba  
 

A - hlavní využití: 
plochy malovýroby či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby, řemesel a skladů, 
které nejsou realizovatelné v jiných funkčních plochách. 
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) drobná výroba, služby, řemesla, sklady  
2) administrativní a správní budovy související s hlavní funkcí   
3) stavby a zařízení technické infrastruktury 
4) parkovací plochy sloužící obsluze území  
5) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území  
6) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
7) zeleň liniová a plošná  
8) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 
9) doplňková zařízení obchodu a služeb související s hlavní funkcí 
10) byty služební a majitelů zařízení 

 
nepřípustné: 

1) byty nad rámec služebního charakteru 
2) plochy a objekty občanské vybavenosti 
3) fotovoltaické elektrárny na volných plochách (ty lze umísťovat pouze na 

stávající stavby) 
4)  větrné elektrárny 

 
C - podmínky prostorového uspořádání: 
 
ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba výroby a skladů – max. 1 nadzemní podlaží s možným využitým 
podkrovím 
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• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter 
okolní stávající zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení 
apod.) 

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE   
• minimálně 20% celkové plochy musí být ozeleněno  
• veškeré plochy pro odstavování a parkování vozidel musí být na pozemku dané 
plochy 
• pásmo hygienické ochrany nesmí překročit hranice areálu 
 
 
 
16. VZ  - plochy výroby a skladování – zemědělská výroba  

 
A - hlavní využití: 
plochy zemědělské výroby a přidružené drobné výroby  
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) budovy, plochy a zařízení určené pro příslušnou zemědělskou výrobu 
2) administrativní a správní budovy související s hlavní funkcí  
3) parkovací plochy sloužící obsluze území  
4) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území  
5) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
6) stavby a zařízení technické infrastruktury 
7) zeleň liniová a plošná vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční 

prvky) 
8) služební byty 
9) doplňková zařízení obchodu a služeb související s hlavní funkcí 
10) zařízení výroby, pokud nebudou narušeny hygienicko-veterinární předpisy 
 

nepřípustné: 
1) byty nad rámec služebního charakteru 
2) plochy a objekty občanské vybavenosti 
3) fotovoltaické elektrárny na volných plochách (ty lze umísťovat pouze na 

stávající stavby) 
4)  větrné elektrárny 

 
C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba výroby a skladů – max. 1 nadzemní podlaží s možným využitým 
podkrovím 
• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter 
okolní stávající zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení 
apod.) 

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE   
• minimálně 20% celkové plochy musí být ozeleněno  
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• veškeré plochy pro odstavování a parkování vozidel musí být na pozemku dané 
plochy 
• pásmo hygienické ochrany nesmí překročit hranice areálu 
 
 
 
17. VS  - plochy smíšené výrobní  

 
A - hlavní využití: 
plochy malovýroby či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby, řemesel, skladů a 
zemědělské výroby či přidružené drobné výroby, vymezují se v případech, kdy 
s ohledem na situaci v území není účelné členění na plochy drobné výroby a 
skladování a zemědělskou výrobu 
 B - funkční využití: 

přípustné: 
1) budovy, plochy a zařízení určené pro příslušnou výrobu 
2) administrativní a správní budovy související s hlavní funkcí   
3) parkovací plochy sloužící obsluze území  
4) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území  
5) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
6) stavby a zařízení technické infrastruktury 
7) zeleň liniová a plošná vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční 

prvky) 
8) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 
9) služební byty 
10) doplňková zařízení obchodu a služeb související s hlavní funkcí 
11) zařízení výroby, pokud nebudou narušeny hygienicko-veterinární předpisy 
 

nepřípustné: 
1) byty nad rámec služebního charakteru 
2) plochy a objekty občanské vybavenosti 
3) fotovoltaické elektrárny na volných plochách (ty lze umísťovat pouze na 

stávající stavby) 
4)  větrné elektrárny 

 
C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba výroby a skladů – max. 1 nadzemní podlaží s možným využitým 
podkrovím 
• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter 
okolní stávající zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení 
apod.) 

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE   
• minimálně 20% celkové plochy musí být ozeleněno  
• veškeré plochy pro odstavování a parkování vozidel musí být na pozemku dané 
plochy 
• pásmo hygienické ochrany nesmí překročit hranice areálu 
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18. ZS – plochy zeleně – soukromé a vyhrazené  
 

A - hlavní využití: 
plochy soukromé zeleně v sídlech, obvykle oplocené, zejména zahrad, které v daném 
případě nemohou být součástí jiných typů ploch  
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy soukromé zeleně a sadů 
2) městský mobiliář 
3) sportovní plochy a vybavení 
4) komunikace pěší a cyklistické 
5) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy (např. manipulační plochy, 

přístřešky na techniku a vybavení pro údržbu plochy, stavby a zařízení pro 
krátkodobé shromažďování domovního a separovaného odpadu, atd.) 

6) vodní plochy a toky 
7) stavby a zařízení technické infrastruktury 

 
nepřípustné : 

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
 
 
 
19. ZO – plochy zeleně – ochranné a izolační  

 
A – hlavní využití: 
plochy ochranné a izolační zeleně včetně případných vodních ploch a toků  

 
B – funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy ochranné a izolační zeleně 
2) obslužné komunikace, pěší a cyklistické komunikace 
3) vodní plochy a toky 
4) stavby a zařízení technické infrastruktury 
 

nepřípustné: 
1) veškeré plochy a stavby neuvedené výše jako přípustné 
 
 
 

20. ZP – plochy zeleně – přírodního charakteru  
 

A – slouží: 
plochy zeleně v sídlech udržované v přírodě blízkém stavu, často pro průchod 
územního systému ekologické stability zastavěným územím 
 
B – funkční využití: 

přípustné: 
1)  plochy nízké a vysoké zeleně plošné i liniové 
2)  městský mobiliář, dětská hřiště 
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3)  sportovní plochy a vybavení 
5)  pěší a cyklistické komunikace 
6)  sady  
7)  stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy (např. manipulační plochy, 
přístřešky na techniku a vybavení pro údržbu plochy, stavby a zařízení pro 
krátkodobé shromažďování domovního a separovaného odpadu, atd.) 
8)  vodní plochy a toky 
9)  stavby a zařízení technické infrastruktury 

 
nepřípustné: 

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
 
 
 
 

21. W - plochy vodní a vodohospodářské  
 
A - hlavní využití: 
plochy, které se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, 
ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a 
plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na 
úseku vod a ochrany přírody a krajiny 
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) pozemky vodních ploch, koryt vodních 
2) ostatní pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití 
3) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční 

prvky) 
4) účelové komunikace 
5) stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce 
6) stavby a zařízení technické infrastruktury 
 

nepřípustné: 
1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné        

 
 
 
22. NZ - plochy zemědělské  
 
A - hlavní využití: 
plochy s převažující funkcí intenzivní zemědělské produkce  
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu 
2) stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy (např. silážní žlaby, 

hnojiště, přístřešky pro dobytek, apod.) 
3) stavby vyhovující definici přípustných staveb v nezastavěném území dle 

platného zákona  
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4) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční 
prvky) 

5) ovocné sady 
6) opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, 

protipovodňová a protierozní opatření, výstavba menších vodních nádrží 
7) komunikace pěší, cyklistické  
8) účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy 
9) stavby a zařízení technické infrastruktury 
10) informační, propagační a reklamní zařízení 
11) naučné stezky 

 
nepřípustné: 

1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné  
 
 
 
23. NL - plochy lesní  
 
A - hlavní využití: 
plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci 
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) pozemky určené k plnění funkcí lesa 
2) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční 

prvky) 
3) účelové komunikace 
4) stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce 

vyhovující definici přípustných staveb v nezastavěném území dle platného 
zákona  

5) stavby a zařízení technické infrastruktury 
 

nepřípustné: 
1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné        

 
 
 
24. NP - plochy přírodní  
 
A - hlavní využití: 
plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy, 
prvky ÚSES, apod.  
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční 

prvky) 
2) ovocné sady 
3) komunikace pěší, cyklistické  
4) účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy 
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5) stavby a zařízení technické infrastruktury 
6) naučné stezky 

 
nepřípustné: 

1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné   
 
 
 

25. NSpz – plochy smíšené nezastavěného území s indexy přípustných funkcí: 
přírodní, zemědělská 

 
A – hlavní využití: 
plochy smíšené nezastavěného území funkčně nevyhraněné s indexem několika 
přípustných funkcí; obvykle se samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na 
charakter nezastavěného území nebo jeho ochranu není účelné jeho členění. 
 
B – funkční využití: 

přípustné: 
1) zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu 
2) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční 

prvky) 
3) vodní plochy a toky 
4) stavby a zařízení technické infrastruktury 

 
nepřípustné: 

1) všechny plochy a stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné 
 
 
 

26. NSpv – plochy smíšené nezastavěného území s indexy přípustných funkcí: 
přírodní, vodohospodářská 

 
A – hlavní využití: 
plochy smíšené nezastavěného území funkčně nevyhraněné s indexem několika 
přípustných funkcí; obvykle se samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na 
charakter nezastavěného území nebo jeho ochranu není účelné jeho členění. 

 
B – funkční využití: 

přípustné: 
1) zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu 
2) plochy vodní a vodohospodářské 
3) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční 

prvky) 
4) stavby a zařízení technické infrastruktury 

 
nepřípustné: 

1) všechny plochy a stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné 
 
Hranice jednotlivých výše uvedených funkčních ploch jsou nejlépe patrné             

z výkresové části – hlavního a koordinačního  výkresu. 
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7 vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečností 
státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit, 
 
Územní plán vymezuje koridory pro veřejně prospěšné stavby, pro které lze 

práva k pozemkům vyvlastnit: 
 

- veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury, včetně ploch nezbytných k 
zajištění jejich výstavby a řádného užívání pro stanovený účel ve výkrese označených: 

 
VD01 - plocha Z23 cyklostezka podél východní strany komunikace II/324 v 
rozsahu dle DÚR (Transconsult s.r.o. Hradec Králové, 11/2004)  

 
VD02 - plocha Z26 koridoru rozšíření komunikace I/37 na čtyřpruh zařazená v 
souladu se ZÚR Pardubického kraje (stavba D04) v rozsahu do 50 m od osy 
krajního pruhu stávající komunikace I/37 směrem východním  

 
VD03 - plocha Z27 koridoru přeložky železniční trati ČD č. 238  ve východním 
okraji řešeného území při hranici s Ostřešany zařazená v souladu se ZÚR 
Pardubického kraje (stavba D101 - Medlešická spojka) v rozsahu do 150 m od 
osy trasy v ZÚR  

 
 
Plochy pro situování výše uvedených staveb jsou vymezeny ve výkrese veřejně 

prospěšných staveb, opatření a asanací č. A2.4. 
 
 
 
 
 
 

8 vymezení veřejně prospěšných staveb a  veřejně prospěšných 
opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 
 
Územní plán nevymezuje takovéto plochy. 
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9 vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich 
využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále 
stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení 
pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně 
plánovací činnosti, 
 
V územním plánu byly navrženy následující plochy, jejichž využití prověří 

zpracování územní studie: 
 

- plochy zastavitelného území ve výkresové části označené Z12, Z15 a Z20. 
 

Územní studie bude řešit :  
- základní členění území na stavební parcely 
- koncepci veřejné dopravní a technické infrastruktury  
- vymezení veřejných prostor dle platné legislativy 
- pokud je to účelné i další (etapizaci, apod.) 

 
Jako lhůta pro pořízení těchto územních studií, jejich schválení pořizovatelem a 

vložení dat o těchto studiích do evidence územně plánovací činnosti je stanoven 
termín:   

- do 5-ti let od vydání územního plánu, resp. do podání žádosti o vydání 
územního rozhodnutí pro první stavbu v dané ploše. 

 
 
 
 
 

10 vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání 
regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách  jejich 
využití  

 
V územním plánu nebyly navrženy plochy, pro které je podmínkou pro 

rozhodování o změnách jejich využití pořízení regulačního plánu. 
 
 
 
 
 

11 stanovení pořadí změn v území (etapizace)  
 

V územním plánu bylo stanoveno pořadí realizace změn v území pro plochu Z12. 
Jednotlivé etapy budou realizovány v tomto pořadí:  

Z12 I. ; Z12 II. ; Z12 III. a Z12IV. 
 
V ploše Z15 je stanovena následující etapizace výstavby: v první fázi bude 

realizována část plochy s využitím OM, v druhé fázi část s využitím BI. 
 
Rozsah etap je vymezen v hlavním výkresu A2.2 a koordinačním výkresu B2.1. 
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12 údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu 
připojené grafické části, 
 
Územní plán je zpracován digitální formou a tisky provedeny na barevném plotru 

jako 1 list pro každý následující výkres. 
 
A - Návrh územního plánu  
 
A1 textová část 
obsahuje 57 stran. 
 
A2 výkresová část 

 
A2.1 výkres základního členění území   1 :  5 000 
A2.2 hlavní výkres 1 :  5 000 
A2.3a hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury 
 - vodní hospodářství  1 :  5 000 
A2.3b hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury 
 - energetika, telekomunikace 1 :  5 000 
A2.4 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření  
 a asanací     1 :  5 000 
 
 

B - Odůvodnění územního plánu  
 
B1 textová část 
obsahuje 55 stran (+ tabulky 19 + 64 strany). 
  
B2 výkresová část 
 

B2.1 koordinační výkres 1 :  5 000 
B2.2 výkres širších vztahů 1 :25 000 
B2.3 výkres předpokládaných záborů půd. fondu 1 :  5 000 

 
 
 
 
Pardubice, listopad 2012 
 
 
 
Zpracovali: 
urb. a arch. část : Ing. arch. P. Kopecký 
vodohosp. část : převzato  
elektrorozvody : ing. Koza, A. Liška 
plynovody  : převzato 
ZPF   : Ing.arch. P. Kopecký 
ÚSES   : převzato 
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B - Odůvodnění územního plánu 
 
 

B1 - TEXTOVÁ ČÁST 
 

B1 /a  -  Odůvodnění územního plánu 
 
 

1 vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších 
vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem 
 

1.1 Soulad s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem 
 
 Z Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ČR 
dne 20.7.2009 usnesením č. 929 nevyplývají pro území obce Mikulovice žádné 
zvláštní požadavky. Politika územního rozvoje České republiky zahrnuje území řešené 
územním plánem Mikulovice v rozvojové oblasti OB4 – Rozvojová oblast Hradec 
Králové/Pardubice. Žádný z úkolů pro územní plánování stanovených pro tuto oblast 
se netýká řešeného území.   
 

Nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou Zásady 
územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), které byly schváleny Zastupitelstvem 
Pardubického kraje dne 29. 4. 2010. Řešené území leží v rozvojové oblasti OB4. Do 
rozvojových os ani specifických oblastí nezasahuje.  

 
 Z hlediska cílových charakteristik krajiny se celé řešené území nachází v krajině 
zemědělské a je zařazeno do krajiny s předpokládanou vyšší mírou urbanizace.   
 
 Podle ZÚR Pk jsou na území obce Mikulovice navrhovány záměry nadmístního 
významu, které jsou v územním plánu respektovány. ÚP respektuje priority územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kap. 1, 
v případě řešeného území následovně:   
 
- v odst.(06) - Vytváření podmínek pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty: 

v bodě b)  pro ochranu pozitivních znaků krajinného rázu – zapracování 
 funkčních  a vymezení  návrhových -nefunkčních prvků generelu 
 lokálního ÚSES   
v bodě c)  zachování a citlivé doplnění výrazu sídel: zastavitelné plochy jsou 
 navrhovány v přímé návaznosti na zastavěné území, čímž je 
 přirozeně rozvíjen charakter vlastního sídla a nedochází k žádné 
 fragmentizaci krajiny.  
v bodě d)  ochrana obyvatel před zdravotními riziky zejména ve vztahu k vysoké 
 zátěži hlukem - zastavitelné plochy pro bydlení, které jsou situované 
 v blízkosti navrhovaného koridoru silnice I/37 nebo ploch drobné 
 výroby jsou podmíněně přípustné nebo je jejich součástí pás 
 ochranné a izolační zeleně   
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- v odst.(12) - zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v 
území:      

v bodě b)  zlepšit vazby Pardubic jižním směrem – Chrudim - Slatiňany 
v bodě d) zlepšit novými stavbami železniční spojení Slatiňany – Chrudim – 
 Pardubice – Hradec Králové pro aglomerační hromadnou dopravu 
v bodě g) rozvoj bydlení orientovat do ploch s možností kvalitní veřejné 
 dopravy 
v bodě m)  respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území 
v bodě n)  dotvářet krajinu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické 
 stability 
 

v odstavci (13) stanovené tyto úkoly pro územní plánování:  
v bodě a)  zpřesnit koridory dopravy vymezené v ZÚR  
v bodě b)  ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich 
 využití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou 
 infrastrukturu, limity rozvoje území a ochranu krajiny; 
v bodě c)  prověřit možnosti zlepšení silniční sítě ve vazbách na vybranou 
 komunikační síť, sledovanou v ZÚR - I/37 
v bodě f)  respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných 
 částí ÚSES za podmínek stanovených odst. (112) 
v bodě g)  v územních plánech obcí řešit vazby navazující silniční sítě na 
 budoucí MÚK na I/37 s cílem snížit zatížení obytného území sídel 

 
Dle ZÚR dále do řešeného území zasahují tyto stávající limity: 

- nadzemní elektrické vedení VN 110 kV (západní část řešeného území) 
- trasa vodovodu (východní část řešeného území)  
- OP letiště Pardubice 

Tyto skutečnosti jsou územním plánem respektovány. 
 
ÚP respektuje zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich, které jsou 
v odstavci (133) stanovené pro krajinu zemědělskou,   
 

v bodě a) dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního 
 fondu - návrhové plochy jsou přednostně situovány na zemědělské 
 pozemky s nižší třídou ochrany ZPF nebo prostorově obtížně 
 využitelné  
v bodě b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat v 

nezbytně nutné míře při zohlednění krajinných hodnot území - 
zastavitelné plochy jsou navrženy  v rozsahu vycházejícím z 
předchozího územního plánu a požadavků stanovených 
zastupitelstvem obce;  zastavitelné plochy mimo návaznost na 
zastavěné území – koridory  dopravy - jsou navrženy v souladu se 
ZÚR Pk  

v bodě c) zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním 
 doprovodné zeleně podél komunikací a rozptýlené zeleně - v návrhu 
 jsou vymezeny stávající i navrhované prvky generelu ÚSES -
 zejména podél vodních toků a polních cest v krajině. 

 
 

Územní plán je koordinován s ÚPD a ÚPP sousedních obcí.   
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1.2 Širší vztahy 
 
Obec Mikulovice leží ve střední části okresu Pardubice, cca 5 km jižně od 

Pardubic, resp. cca 3 km severně od Chrudimi, při komunikaci druhé třídy č. 324 
Pardubice-Chrudim, východně nové komunikace I/37. Místní část Blato leží západně 
od Mikulovic (cca 1 km) při komunikaci III/32232, západně nové komunikace I/37. 
Směrem jižním od Mikulovic se nachází další okresní město Chrudim ve vzdálenosti 
cca 3 km.  

 
Původní zástavba Mikulovic je soustředěna kolem trasy komunikace ke kostelu 

směrem východním (dnešní III/34031). Obec nemá typickou náves, ve střední části je  
prostor s vodní plochou. Obec je tvořena převážně nízkopodlažní zástavbou 
venkovského, resp. novější příměstského charakteru. 

 
Komplexní širší vztahy jsou nejlépe patrné z výkresové části, kde jsou širší vztahy 

zpracovány na mapě v měřítku 1:25 000. 
 
 

1.2.1 Postavení obce v systému osídlení 
 
Řešené území je vymezeno správním územím obce Mikulovice, které tvoří dvě 

katastrální území – Mikulovice Blato - o celkové rozloze 343 ha.   
 
Z hlediska státní správy spadá obec Mikulovice pod Krajský úřad Pardubického 

kraje a Magistrát města Pardubic, stavební úřad rovněž Magistrát města Pardubic.  
 
Nejsilnější vazby mají Mikulovice na Pardubice a Chrudim. 
 
Nejbližšími okolními obcemi (sousedními katastry) jsou: Dražkovice (cca 1,5 km 

severně), Ostřešany (cca 1,5 km východně), Medlešice (cca 1,0 jižně), Dřenice (cca 
2,5 km jihozápadně) a Staré Jesenčany (cca 2,0 km severozápadně). 

 
 

1.2.2 Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury 
 
Na západním okraji řešeného území je vedena jednokolejná železniční trať č. 

238 Pardubice - Havlíčkův Brod se zastávkami Staré Jesenčany a Medlešice. Dle 
ZÚR Pk má být přeložena k východní hranici se sousedními Ostřešany jako tzv 
"Medlešická spojka". Pro tento záměr je vymezen koridor stavby D101 o šířce 600 m, 
který byl v návrhu zpřesněn (max. šířka 150 m). 

 
Západní částí řešeného území prochází silnice I/37 Hradec Králové - Pardubice - 

Chrudim - Žďár nad Sázavou - Velká Bíteš, v současnosti dvoupruhová. Ze ZÚR Pk 
vyplývá vymezení koridoru stavby D04 pro rozšíření na čtyřpruh. Při východní straně 
stávající komunikace je proto navržen upřesněný koridor o max. šířce 50 m.  
 

Řešeným území  prochází následující nadregionální trasy technické 
infrastruktury:  
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- nadzemní elektrické vedení VN 110 kV v jižní části řešeného území 
- zásobovací vodovod pro Pardubice v severovýchodní části řešeného území  

 
 

1.2.3 Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů 
 
V řešeném území se nenachází významný krajinný prvek (VKP) registrovaný dle 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.   
 
Poznámka: Významnými krajinnými prvky (VKP) jsou dle ustanovení § 3 písm. b) 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, všechny lesy, 
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Jiné části přírody může 
za významný krajinný prvek vyhlásit příslušný ORP a to procesem tzv. registrace 
významného krajinného prvku. 

 
V řešeném území se vyskytuje památný strom - javor babyka na p.č. 297 u 

školy u silnice I/37 Pardubice-Chrudim. 
 
Evropsky významná plocha (EVL) ani ptačí oblast soustavy Natura 2000 se 

v řešeném území nenachází. Přírodní park sem rovněž nezasahuje.  
 
V řešeném území se nenachází dobývací prostor ani chráněné ložiskové území 

(původní CHLÚ a DP byly zrušeny). Rovněž se v řešeném území nevyskytuje 
poddolované území ani území ohrožené sesuvem či jiné svahové deformace. Do 
řešeného území nezasahuje chráněná oblast přirozené akumulace vod CHOPAV.  

 
 

Prvky nadregionálního ani regionálního ÚSES do zájmového území nezasahují. 
Nejbližší regionální biocentrum a biokoridor probíhají severovýchodně řešeného území 
u Nemošic. 
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2 údaje o splnění zadání 
 
Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení územního plánu dne 5.2.2007. 
 
V červnu roku 2009 byl vypracován návrh zadání územního plánu, který byl na 

základě projednání dopracován obcí a pořizovatelem (Magistrát města Pardubice, 
Odbor hlavního architekta, ing. Marian Zapletal) v prosinci 2010.    

 
Zadání územního plánu bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 20.12.2010.    
 
Toto zadání bylo jako celek splněno, dílčí úpravy při zpracování koncepce ÚP 

byly průběžně konzultovány s pořizovatelem a s určeným zastupitelem. Územní plán 
je zpracován v souladu s legislativou platnou v době zpracování návrhu. Rozsah a 
struktura grafické části je zpracována dle „Minimálního standardu pro digitální 
zpracování ÚP měst a obcí v GIS v Pardubickém kraji – MINIS“. 

 
Komentář k jednotlivým bodům zadání: 
 

ad a) –  návrh územního plánu respektuje příslušné požadavky PÚR ČR a ZÚR 
Pardubického kraje – podrobněji viz předchozí kapitola Odůvodnění ÚP; 

 
ad b)  – jsou řešeny reálné požadavky vyplývající z územně analytických podkladů: 
  - v návrhu ÚP je omezeno slévání obcí 
  - v návrhu ÚP byly upřesněny a konkrétně vymezeny prvky ÚSES 
  - v konečném návrhu ÚP bylo omezeno zabírání pozemků nejvyšších tříd 

ochrany ZPF 
  - návrhem ÚP jsou respektovány veškeré nemovité kulturní památky, 

památky místního významu, je uvedena oznamovací povinnost na území 
s archeologickými nálezy,  

  - návrhem ÚP jsou respektovány a uvedeny veškeré trasy a OP 
inženýrských sítí, OP lesa,  

  - byly stanoveny hlavní směry rozvoje obce v návaznosti na předchozí ÚPO 
a vymezeny návrhové plochy, pro další rozvoj obce bylo vyhodnoceno 
vybavení obce technickou infrastrukturou, veškerým plochám řešeného 
území byla v rámci funkčního využití území přiřazena hlavní funkce a k ní 
základní funkční regulativy, 

  - byly vymezeny aktuální hranice zastavěného území obce; 
 
ad c)  – vymezení zastavitelných území respektuje historickou urbanistickou strukturu 

v obci, rozsáhlejší plochy pro rozvoj výstavby jsou situovány v okrajových 
částech obce v návaznosti na stávající zástavbu, 

 -  zastavěné území bylo stanoveno v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. 
(stavební zákon) na základě mapových podkladů (mapy evidence 
nemovitostí) a terénních průzkumů, 

 -  bylo vyhodnoceno rozšíření infrastruktury v obci (vodovod, plynovod, 
splašková kanalizace, elektrorozvody,…) do rozvojových ploch, 

 -  byly navrženy veřejně prospěšné stavby, 
 - návrhem rozvojových ploch je zajištěn předpoklad pro stabilizaci, příp. 

rozvoj počtu obyvatel, byla určena kritéria pro možný rozvoj v daném území 
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a navrženo urbanistické a funkční řešení katastrálního území obce, jež bude 
podkladem pro koordinaci činností v řešeném území, 

 - v textové části odůvodnění ÚP je vyhodnoceno účelné využití zastavěného 
území a potřeba vymezení nových zastavitelných ploch (ve smyslu § 53 
odst.5 písm. d) stavebního zákona); 

 
ad d)  – požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou 

koncepci a koncepci uspořádání krajiny: 
 -  návrh ÚP respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci, veškeré 

navržené plochy pro rozvoj výstavby jsou situovány v okrajových částech 
obce v návaznosti na stávající zástavbu 

 -  koncepcí ÚP není narušena původní forma zástavby, ta je pouze doplněna,  
 -  byla prověřena potřebnost vymezení funkčních ploch občanského vybavení, 
 -  bylo navrženo koncepční řešení nebo doplnění prvků veřejné infrastruktury 

nezbytné pro zajištění nových rozvojových ploch, 
 - pro rozsáhlejší plochy byla stanovena etapizace, ev. povinnost ji řešit 

v rámci územní studie, 
 -  byly vymezeny plochy veřejných prostranství a zeleně a byly jim stanoveny 

odpovídající funkční regulativy, 
 -  v příslušných plochách byly stanoveny prostorové regulativy tak, aby byla 

zajištěna ochrana panoramatických pohledů, zejména v okolí kostela, 
 - krajina je řešena komplexně se zapracováním prvků ÚSES, 
 - je stanovena funkční regulace jednotlivých ploch, plošná i prostorová 

regulace v adekvátní úrovni územnímu plánu; 
 
ad e)  – požadavky na řešení veřejné infrastruktury: 
 -  dopravní infrastruktura místního významu je stabilizovaná, do návrhu ÚP je 

v souladu se ZÚR Pardubického kraje zařazen koridor rozšíření silnice I/37 
(v ZÚR Pk vedeno jako D04), je navržen jako VPS o šířce koridoru silnice 
vč. ochranného pásma. Dále je zařazen a zpřesněn koridor veřejně 
prospěšné stavby D101 přeložky železniční tratě č. 238 Pardubice – 
Chrudim (Medlešická spojka), 

 - koncepce technické infrastruktury je do značné míry daná stávajícím stavem 
v území (rozvod veřejného vodovodu, STL plynovodu, splašková 
kanalizace, atd.), jejich rozšíření do rozvojových ploch je možné; požadavky 
na rozšiřování elektrické sítě byly konzultovány s ČEZ a.s. distribuce, 

 -  do návrhu ÚP byl zařazen příslušný úsek cyklostezky Chrudim – Pardubice, 
 - veřejná prostranství samostatně vymezená v zastavěném území jsou 

respektována, vymezení veřejných prostranství rozsáhlejších rozvojových 
ploch bylo navrženo nebo stanoveno jako povinnost řešit v rámci územních 
studií,  

 -  stávající způsob likvidace odpadů zůstává zachován. 
 

ad f)  – požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území: 
 - civilizační, přírodní a kulturní hodnoty vyplývající z ÚAP a doplňujících 

průzkumů a rozborů jsou respektovány, 
 -  byly respektovány a koordinovány veškeré prvky ÚSES 
 - z hlediska ochrany ZPF byl v rámci zpracování konečného návrhu omezen 

zábor ZPF nejvyšších tříd ochrany (zejména vůči původním požadavkům 
vlastníků pozemků),    
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 -  součástí návrhu ÚP je vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL, 

 - návrh ÚP respektuje památný strom, plochy lesů a jejich OP, vodní plochy a 
ostatní přírodní hodnoty, 

 - v návrhu ÚP je upozorněno na oznamovací povinnost z hlediska ochrany 
archeologických památek,  

 - návrh ÚP respektuje registrované nemovité kulturní památky;   
 
ad g) – požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a 

asanace: 
 - v ÚP jsou navrženy veřejně prospěšné stavby V01, VD02 a VD03 (koridor 

rozšíření silnice I/37, železniční koridor Medlešické spojky a úsek 
cyklostezky Chrudim – Pardubice);  

 
ad h) – další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů:  

- požadavky stanovené v § 20 vyhl. MV č. 380/2002 Sb. v platném znění 
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva jsou zapracovány, 

- návrh ÚP respektuje ochranná pásma užšího okolí letiště Pardubice, 
vojenského podzemního komunikačního vedení a radioreléového trasy, 

- do návrhu byly zařazeny prvky protipovodňové ochrany dle zpracované 
dokumentace; 

 
ad i) – požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území: 

- navržená koncepce rozvoje nevytváří nebo eliminuje podmínky pro 
propojování sídel a zároveň nevytváří nová sídla ani samoty 

- byla zvážena vhodnost rozvojových ploch na pozemcích I. a II. třídy ochrany 
ZPF s ohledem na ochranu nezastavěného území a ZPF  a jejich zábor 
oproti původním požadavků je výrazně omezen, 

- v příslušných plochách bydlení byly stanoveny podmínky pro ochranu před 
hlukem (zejména z dopravy), 

- navržená koncepce posiluje ochranu území hranic sídla ve styku s volnou 
krajinou, 

- návrh ÚP obsahuje koncepci pěší a cyklistické dopravy,  
- v návrhu ÚP byly respektovány a stabilizovány stávající plochy vnitrosídelní 

zeleně, současně byly navrženy nové plochy zeleně, zejména ochranné a 
izolační, 

- v souladu se ZÚR Pk nebyly v rámci koridoru rozšíření silnice I/37 v šíři 150 
m vymezovány nové zastavitelné plochy (mimo plochy již vymezené 
v předchozím ÚPO), 

- rozvojové plochy byly navrženy v návaznosti na stávající urbanistickou 
strukturu, 

- v případě kontaktu ploch s protichůdným funkčním využitím bylo navrženo   
prostorové oddělení zejména pásy ochranné a izolační zeleně, 

- byly zkoordinovány rozvojové plochy a limity využití území (zejména trasy 
inženýrských sítí vč. OP), 

- v rámci projednání zadání byla prověřena lokalizace a rozsah rozvojových 
záměrů s ohledem na ochranu archeologického dědictví a tzv. „Maltskou 
konvenci“, 

- v návrhu ÚP bylo koordinováno situování jednotlivých funkčních ploch, 
v potřebných případech bylo stanoveno pořadí realizace (etapizace), 
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- v návrhu ÚP byly zkoordinovány skladebné prvky ÚSES se sousedními 
obcemi 

- celková koncepce rozvoje území obce Mikulovice je založena na principech 
udržitelného rozvoje a jsou respektovány republikové priority územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území a platnou nadřazenou 
územně plánovací dokumentaci; 

 
ad j) – požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na 

obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo 
rozvojové ose: 

- všechny plochy uvedené v zadání byly do územního plánu zahrnuty; jejich 
rozsah a zařazení do ploch zastavitelných, přestavbových nebo ploch 
územní rezervy vychází ze zadání a výsledků projednání jednotlivých etap,  

- návrhem ÚP byly určeny hlavní směry rozvoje obce, 
 -  je zpracováno vyhodnocení účelného využití zastavěného území ve vztahu 

k nutnosti vymezení zastavitelných ploch s ohledem na ochranu 
nezastavěných a nezastavitelných pozemků, primární ochranu ZPF a 
PUPFL a udržitelný rozvoj území; 

 
ad k) – požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření 

změn jejich využití územní studií: 
 -  prověření změn využití plochy zpracováním územní studie je stanoveno pro 

rozvojové plochy s výměrou nad 2 ha; 
 

ad l) – požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro 
rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem: 

 - prověření změn využití plochy zpracováním regulačního plánu není 
stanoveno pro žádnou rozvojovou plochu; 

 
m) – požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, 

pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na 
zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud 
nevyloučil významný vliv na evropsky významnou plochu či ptačí oblast: 

 - zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA) 
nebylo stanoveno, 

 
n) – případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování 

variant 
 -  koncept územního plánu nebyl požadován; 

 
o) – požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na 

uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy 
k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

 - požadovaná skladba územního plánu a forma zpracování je dodržena. 
 
 
 
 
 



                                    Odůvodnění ÚP Mikulovice  

___________________________________________________________________________________ 
Ing. arch. Petr Kopecký, A PROJEKT  2012 66 

Pokyny z Vyhodnocení projednávání návrhu zadaní ÚP Mikulovice byly splněny 
následovně: 

HZS 
• požadavek na určení zdrojů vody pro hašení požárů a na řešení požadavků 

ochrany obyvatelstva - zapracováno do Odůvodnění ÚP kap. 3.1.14. 
KHS 

• prověření ploch pro bydlení s ohledem na hluk a navržení případných opatření - v 
kap. 3 byla pro plochy Z12, Z14, Z15, Z16 a Z21 stanovena povinnost prokázat v 
dalších stupních PD  prokázat dodržení hygienických limitů hluku  

• pro plochu P1 bylo v kap. 3 stanoveno podmínění provozu tak, aby nad mez 
přípustnou neovlivňoval okolní bytovou zástavbu a povinnost doložit v dalších 
stupních PD dodržení hygienických limitů hluku, současně byl do plochy zahrnut 
pás ochranné a izolační zeleně o šíři min. 25 m  

• plocha Z16 byla plošně omezena, v kap. 3 byla stanovena povinnost doložit v 
dalších stupních PD dodržení hygienických limitů hluku z dopravy, současně byl do 
plochy zahrnut pás ochranné a izolační zeleně o šíři min. 15 m  

• do ploch drobné výroby Z20, Z22 a R1 byl zahrnut pás ochranné a izolační zeleně 
o šíři min. 15 m 

• původní plochy Z6, Z28 a Z29 byly z dalšího projednávání vypuštěny 
• původní plocha Z15 byla sloučena plošně i funkčně s původní plochou Z14 (v 

návrhu lok. Z13) 
• nově navrhované rozvojové plochy, které by spadaly do koridoru rozšíření silnice 

I/37 dle ZÚR Pk byly vypuštěny (původní lok. Z21 a Z28), plocha Z16 (původně 
Z18) byla plošně omezena tak, aby do koridoru nezasahovala; plochy Z15 a Z22 
(původně Z17 a Z25) byly ponechány v původním rozsahu, protože jsou převzaty z 
předchozího ÚP 

KÚ - odbor živ prostředí a zemědělství 
• veškeré rozvojové plochy byly zkoordinovány s prvky lokálního ÚSES 
• potřeby nových zastavitelných ploch zejména s ohledem na ochranu ZPF I. a II. 

třídy ochrany byly samostatně projednány na jednání dne  8.12.2010 s RNDr. 
Milanem Boukalem PhDr. (Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPaZ), o vzájemné 
dohodě byl pořízen záznam (viz dokladová část u pořizovatele) 

• vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa je součástí Odůvodnění ÚP, 
kap.5 

MmP- odbor správních agend 
• prověření lokalizace a rozsahu rozvojových záměrů s ohledem na ochranu 

archeologického dědictví a tzv. „Maltskou konvenci“ bylo samostatně projednáno 
na jednání dne 30.6.2010 s Jaroslavem Trojanem – Magistrát města Pardubic, 
úsek památkové péče, o vzájemné dohodě byl pořízen záznam (viz dokladová část 
u pořizovatele; plocha Z2 nebyla vypuštěna s ohledem na skutečnost, že je již 
součástí platné územně plánovací dokumentace obce Mikulovice, plocha Z6 byla 
celá vypuštěna z procesu pořízení územního plánu s ohledem na nutnost 
respektování archeologického dědictví plochy, která svým významem přesahuje 
regionální rámec) 

•  požadavky na ochranu kulturních památek jsou zapracovány v Odůvodnění ÚP, 
kap. 3.1.1 

VUSS  
• požadavky VUSS jsou zapracovány v Odůvodnění ÚP, kap. 3.1.15 



                                    Odůvodnění ÚP Mikulovice  

___________________________________________________________________________________ 
Ing. arch. Petr Kopecký, A PROJEKT  2012 67 

CDV 
• zpřesněný koridor trasy rychlostní silnice I/37 byl zapracován do návrhu ÚP (nové 

rozvojové záměr nejsou situovány do tohoto koridoru), popsán v Návrhu ÚP, kap. 3 
a 4.1; byl zařazen mezi VPS - viz Návrh ÚP, kap. 7  

• informace o minimalizaci počtu dopravních napojení na silnice vyšších tříd je 
zařazena do regulativů pro jednotlivé rozvojové plochy - viz Návrh ÚP, kap. 3   

• OP dráhy je respektováno a uvedeno v Odůvodnění ÚP, kap. 3.1.15 
ŘSD 

• zpřesněný koridor trasy rychlostní silnice I/37 byl zapracován do návrhu ÚP, 
popsán v Návrhu ÚP, kap. 3 a 4.1; byl zařazen mezi VPS - viz Návrh ÚP, kap. 7 

• původní plochy Z21 a Z28 byly plně vypuštěny z procesu pořízení územního plánu 
• plocha Z16 (původní Z18) byla prostorově upravena tak, aby nezasahovala do 

koridoru; plochy Z15 a Z22 (původní Z17 a Z25) byly převzaty z předchozího ÚP v 
plném rozsahu 

• původní plocha Z15 byla plošně i funkčně zařazena do plochy Z13 (původní Z14) a 
v souladu s dohodou pořizovatele s ŘSD je celá takto vzniklá plocha řešena jako 
plocha DS s podmínkou možného využití území v OP silnice I/37 až po realizaci 
rozšíření silnice I/37 a dopravního napojení plochy na silnici II/324, nikoliv přímým 
připojením na silnici I/37 

• u obytných ploch v blízkosti hlavních komunikací byl zapracován požadavek 
prokázání dodržení hygienických limitů na hluk z dopravy v dalších stupních PD - 
viz Návrh ÚP, kap. 3    

• u rozsáhlejších rozvojových ploch byl v regulativech uveden požadavek na 
dopravní napojení nových zastavitelných ploch prostřednictvím místních 
komunikací nebo sítě silnic nižších tříd, s minimalizováním počtu vjezdů na hlavní 
komunikaci - viz Návrh ÚP, kap. 3    

SŽDC 
• OP dráhy je respektováno a uvedeno v Odůvodnění ÚP, kap. 3.1.15 
• zpřesněný koridor železniční trati Medlešické spojky byl zapracován do návrhu ÚP 

(nové rozvojové záměry nejsou situovány do tohoto koridoru)  v souladu s 
aktuálním stavem ZÚR Pk, popsán v Návrhu ÚP, kap. 3 a 4.1; byl zařazen mezi 
VPS - viz Návrh ÚP, kap. 7  

KÚ Pk, odbor strategického rozvoje 
• návrh ÚP respektuje priority územního plánování obsažené v PÚR a ZÚR Pk (viz 

též Odůvodnění ÚP , kap. 1.1) 
• do návrhu ÚP byly zařazeny zpřesněné koridory D101 i D04, do jejich ploch 

nezasahují nové rozvojové plochy - viz výkresová část a Návrh ÚP, kap. 3 a 4.1, 
koridory byly zároveň zařazeny do VPS - viz Návrh ÚP, kap. 7 

Fyzické osoby 
• do návrhu byly zařazeny rozvojové plochy bydlení při silnici III/34030 ve směru na 

Ostřešany v rozsahu předchozího ÚP 
• návrh územního plánu respektuje priority územního plánování a principy trvale 

udržitelného rozvoje určené zejména v PÚR a ZÚR Pk 
• v návrhu ÚP je rozvojová plocha Z3 s funkčním využitím - plochy občanského 

vybavení – komerční zařízení malá a střední  (OM) 
• v návrhu ÚP je stávající plocha bývalého zemědělského areálu v severozápadním 

okraji řešeného území s funkčním využitím - plochy výroby a skladování - drobná a 
řemeslná výroba (VD) 
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3 komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, vč. 
vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména 
ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 
 

3.1 Zdůvodnění navrženého řešení 
 

Urbanistický návrh se orientoval především na vytvoření dostatečné rezervy pro 
novou výstavbu RD, plochy pro drobnou výrobu a řemesla a koridory dopravy plynoucí 
ze ZÚR Pk.  

 
Obec Mikulovice se nachází v dosahu větších sídel (Pardubice a Chrudim,) 

s poměrně bohatou nabídkou pracovních příležitostí, přičemž v posledních letech 
vzrůstá zájem o stavební parcely v kvalitnějším životním prostředí.  

 
Funkční členění a vlastní urbanistický návrh je předurčen stávajícím stavem, 

předchozím územním plánem a nadřazenou ÚPD, aktuálními podmínkami v řešeném 
území, ekonomickým řešením infrastruktury, možností dopravní obsluhy i konfigurací 
terénu.  

 
V řešeném území jsou navrženy nové plochy bydlení v RD městských a 

příměstských, plochy občanského vybavení, pro výrobu a skladování - drobnou výrobu 
a řemesla, resp. zemědělskou výrobu, plochy zeleně ochranné a izolační, resp. 
soukromé a vyhrazené, technickou a dopravní infrastrukturu.   

 
Pro rozvoj ploch bydlení v RD – městských a příměstských jsou vymezeny 

plochy  Z1, Z2, Z5, Z6, Z10, Z11, Z12, Z14, Z15 (část), Z21, Z24 a Z25.  
 

Pro rozvoj ploch občanského vybavení – komerční zařízení malých a středních 
jsou vymezeny plochy Z3, Z7, Z15 (část) a Z17.  
 

Pro rozvoj ploch občanského vybavení – veřejné infrastruktury je navržena 
plocha Z8.  
 

Pro plochy výroby a skladování – drobnou výrobu a řemesla jsou určeny 
rozvojové plochy Z18, Z20, Z22 a R1 a pro zemědělskou výrobu  plocha Z19.  

 
Pro plochy zeleně - ochranné a izolační je určena plocha Z9 (a části ploch P1,  

Z16, Z20, Z22 a R1), pro plochy zeleně soukromé a vyhrazené plocha Z4.  
 

Pro plochy technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání 
s odpady je určena plocha  P1.  

 
Pro plochy dopravní infrastruktury – silniční jsou určeny plochy Z23 a Z26, pro 

plochy dopravní infrastruktury – železniční  plocha Z27.  
 

V návrhu územního plánu byly vymezeny plochy s jiným způsobem využití, než 
je stanoveno ve vyhlášce o obecných požadavcích na využívání území u ploch zeleně 
z následujících důvodů: 
plochy jsou dále podrobněji členěné proto, aby mohl být v územním plánu vymezen 
systém sídelní zeleně a individuelně stanoveny podmínky pro tyto plochy, které zaručí 
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jejich ochranu zejména před zastavěním. Byly proto navrženy plochy zeleně ochranné 
a izolační - ZO jako pásy zeleně sloužící k oddělení ploch bydlení od ploch 
technického vybavení, ploch dopravy nebo ploch výroby a plochy zeleně soukromé a 
vyhrazené - ZS většinou soukromé zeleně v sídlech, obvykle oplocené, zejména 
zahrad, které v daném případě nemohou být součástí jiných typů ploch (plochy zeleně 
mezi silnicí II/324 a novými řadovými RD v ploše V Loučkách).  

 
Termíny „nerušící, nad mez přípustnou“ uvedené v podmínkách funkčního 

využití ploch jsou definovány v souladu s §13 „Vliv staveb na životní prostředí“ 
vyhl.č.502/2006 Sb.) následovně:  
- vlivy  jednotlivých provozů (výroba, služby, vybavenost,…) je nutno posuzovat 
zejména ve smyslu hygienických předpisů, zákonů o životním prostředí a dalších 
právních předpisů chránících veřejné zájmy (viz. §13 „Vliv staveb na životní prostředí“ 
vyhl.č.502/2006 Sb.). 
 

Termín „stavby v nezastavěném území“ je definován v §18, odst. 5 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb.  

 
Po společném projednání byly vypuštěny plochy Z13 a Z16 – podrobné 

zdůvodnění viz tabulka Vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP Mikulovice 
zpracovaná pořizovatelem. 

 
Plocha Z25, která byla převzata z předchozího územního plánu obce, kde byla 

zařazena jako obytná, byla v upraveném návrhu v souladu s požadavky KHS 
vzhledem ke změněným podmínkám v území – nové trase „Medlešické spojky“– 
ponechána jako zastavitelné území, ale se zařazením do funkčního využití jako plochy 
smíšené výrobní s ohledem na budoucí hlukové zatížení. Na veřejném projednání byla 
vlastníky pozemků předložena hluková studie prokazující, že předmětné pozemky 
nebudou v průběhu denního ani nočního období zatíženy nadměrným hlukem 
z budoucího provozu přeložky železnice č. 238 – Medlešické spojky, a proto byla 
plocha opět zařazena do obytných ploch.  

 
 

3.1.1 Kulturní hodnoty území 
 

První písemné  zprávy o obci  Mikulovice jsou dle  publikace "Obce v číslech  
okres Pardubice" (vydané Českým statistickým  úřadem) z roku 1382. 

 
V obci jsou dle webových stránek Národního památkového ústavu následující 

registrované nemovité kulturní památky: 
- ev. č. rejstříku 42009/6-2115 – kostel sv. Václava (na návrší, jihozápadně od 

vsi; 2006: tepaný kříž oddělen od podstavce) 
 
Dále je třeba respektovat i drobné objekty místních pamětihodností, protože 

dotvářející charakter obce. 
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 Celé řešené území je územím s archeologickými nálezy. Proto je nutné plnit 
oznamovací a další povinnosti stavebníka Archeologickému ústavu (ve smyslu zákona 
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů).  
 
 

3.1.2 Doprava 
 

V zájmovém území je zastoupena doprava železniční, silniční, cyklistická a pěší. V 
obci není žádný podnik s významnou dopravní obsluhou. 

 
Železniční doprava 

 
Na západním okraji obce Blato je vedena jednokolejná železniční trať č. 238 

Pardubice - Havlíčkův Brod se zastávkami Staré Jesenčany a Medlešice. Na této trati je 
ve stanici Rosice nad Labem úvrať, která komplikuje a hlavně zpomaluje provoz. Trať je 
jednokolejná, trakce motorová. 

 
Proto má být trať přeložena k východní hranici se sousedními Ostřešany jako tzv. 

"Medlešická spojka". V nadřazené dokumentaci - Zásadách územního rozvoje 
Pardubického kraje (ZÚR Pk) - je pro tento záměr vymezen koridor stavby D101 o 
šířce 600 m, který byl ve zpřesněné podobě zahrnut do územního plánu. Koridor byl 
zúžen v severovýchodní části řešeného území o prostory rozvojových ploch 
převzatých z předchozího ÚPO a v místě kontaktu s lokálním biocentrem na návrší 
pod vodojemem (prostor bývalé těžební jámy). 

 
 

Silniční doprava 
 

Základ koncepce silniční dopravy v řešeném území je dán trasami stávajících 
komunikací, jsou proto respektovány stávající dopravní trasy (silnice I., II., III. třídy a 
místní) včetně ochranných pásem.  

 
V západní části řešeného území prochází trasa nové silnice I/37 Hradec Králové 

- Pardubice - Chrudim - Žďár nad Sázavou - Velká Bíteš, která je v současnosti 
dvoupruhová. Ze ZÚR Pk vyplývá vymezení koridoru stavby D04 pro rozšíření na 
čtyřpruh. Při východní straně stávající komunikace je proto navržen koridor o max. 
šířce 50 m. Koridor byl zúžen v místech rozvojových ploch převzatých z předchozího 
ÚPO (v jižní části koridoru, v kontaktu s plochami Z15 a Z22).  

 
Střední částí řešeného území prochází původní komunikace I/37, která byla 

přeřazena do II. třídy s označením II/324 a její stávající šířkové uspořádání bude 
ponecháno. 

 
Ostatní silnice v řešeném území jsou III. třídy s velmi nízkými dopravními 

intenzitami, slouží pro dopravní obsluhu obcí a přilehlé zástavby: 
-  silnice III/32232 Dražkovice - Blato - Dřenice - Bylany  v severozápadní části 
řešeného území 
-  silnice III/32233 Bylany - Mikulovice v jihozápadní části řešeného území 
-  silnice III/34031 Mikulovice - Ostřešany ve východní části řešeného území 
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-  silnice III/34030 Dražkovice - Ostřešany (Tuněchody) v severovýchodní části 
 řešeného území 
Tyto komunikace zůstaly v návrhu ÚP v původních trasách. 

 
V případě napojení navrhovaných ploch pro bytovou zástavbu na stávající 

komunikace II. a III.třídy bude počet výjezdů minimalizován, v rámci navrhovaných 
ploch budou komunikace navrhovány převážně jako obytné zóny.  
 
Pěší a cyklisté 
 

V centrální části obce jsou chodníky pro pěší vybudovány oboustranně, v 
okrajových převážně jednostranné podél komunikací II. a III. tř. a místních komunikací.   

 
Samostatné cyklistické stezky nejsou v obci dosud zřízeny. Podél komunikace 

Mikulovice - Dražkovice II/324 se plánuje podél její východní strany cyklostezka v 
rozsahu a řešení dle projektu k územnímu řízení firmy Transconsult s.r.o. Hradec 
Králové, 11/2004. Cyklostezka je navržena jako rozvojová plocha Z23 a je zařazena 
do veřejně prospěšných staveb. 
 

Středem řešeného územím prochází zhruba ve směru od východu k západu 
značená regionální cyklotrasa č. 4177 v úsecích 3 - 5. 
 
 
Doprava v klidu 
 

Doprava v klidu podél komunikace II. a III. třídy je řešena v převážné míře 
parkováním vozidel v profilech komunikací.  

 
V zastavěném a zastavitelném území se jedná převážně o zástavbu rodinných 

domů, odstavování vozidel je tudíž zajištěno v garážích na soukromých pozemcích. 
Parkování je pro návštěvy možné převážně na soukromých pozemcích, případně na 
místních komunikacích za splnění podmínek zákona č. 361/2000 Sb. a  30/2001 Sb.  

 
Doprava v klidu je přípustná rovněž ve vybraných plochách s rozdílným 

způsobem využití (viz kap.6 Návrhu ÚP). 
 
 

3.1.3 Vodovod 
 

Do Mikulovic a Blata je voda přivedena z vodojemu skupiny „Pardubice“ 
Mikulovice zemí, 15 000 m³, kóta max. hladiny 277 m n. m., kóta dna 272 m n. m. 
Zásobní řad DN 300 je vyveden přímo z vodojemu a prochází obcí Mikulovice a 
severně od Blata. Provozní řady v obci jsou DN 100 a DN 150. Obsluhují celou 
zástavbu.  

 
Správcem a provozovatelem vodovodu je společnost VAK a.s. Pardubice. 

Tlakové poměry jsou vyhovující, akumulace dostatečná. Kvalita vody vyhovuje ČSN 
757111. 
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Technické řešení vyhovuje i pro budoucí rozvoj obce. Je nutné počítat 
s opravami starších kovových úseků potrubí. Do míst nové připravované výstavby 
bytové a obslužné zóny je nutné průběžně prodlužovat řady. 
 
Bilanční potřeba – výhled (včetně rekreantů): 
 
Mikulovice: 

QØ = 800 ob.  x  150 l/ob./den = 120 m³/den 
Ø nárok na zdroj =   1,38 l/s 

 Qdmax  = 120 m³/den  x  1,5 = 180 m³/den 
 max. nárok na zdroj  =  2,08 l/s 
Blato: 

QØ = 480 ob.  x  150 l/ob./den = 72 m³/den 
Ø nárok na zdroj = 0,84 l/s 

 Qdmax = 72 m³/den  x  1,5 =  108 m³/den 
 max. nárok na zdroj  =  1,25 l/s 
 
 
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou 

 
 Obec nemá náhradní zdroj pitné vody. Vodu je nutné dovážet v cisternách nebo 
jako balenou. 

 
Bilanční nárok: 
 
Mikulovice: 

800 ob.  x  15 l/ob./den  = 18 m³/den 
nárok na zdroj   = 0,14 l/s 
 

Blato: 
480 ob.  x  15 l/ob./den  = 7,2 m³/den 
nárok na zdroj   = 0,09 l/s 

 
 

3.1.4 Kanalizace 
 
Mikulovice 
 
Tato část území je v současné době odkanalizována jednotnou kanalizační sítí 

do prostoru křižovatky silnic I/37 a III/32226, kde je napojena na síť Dražkovic. 
Provozovatel a vlastník sítě je VAK Pardubice a.s. Systém je funkční a vody jsou 
vedené a čištěné na ČOV Semtín. 

 
Blato 
 
V místní části je provedena jednotná kanalizace dle návrhu fy Kvarta Choceň z r. 

2000. Kanalizace svádí vody na severní okraj obce na levý břeh Jesničanského 
potoka. Z tohoto místa je splašková voda čerpána do kanalizace stávající v obci 
Dražkovice. 
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 Stav kanalizace je vyhovující s postupující výstavbou. V obci je nutné kanalizaci 
prodlužovat do míst nové výstavby. Vody jsou čištěné v ČOV Semtín. Výhledový 
ekvivalent – 800 EO. 

 
 

3.1.5 Elektrorozvody 
 
Širší vztahy:  
 

Řešené území je zásobováno el. energií vrchním primérním rozvodným 
systémem 35 kV, linkou VN 843. Kmenové vedení této linky (AlFe 3 x 95 mm2) 
prochází severovýchodní částí řešeného území, je vybudováno na betonových 
sloupech typu JB (jednoduché a DB (dvojité) a stožárech mřížových. 

Napájecím bodem vedení VN 843 je rozvodna a transformovna 110/35 kV 
Tuněchody, vzdálená 3 – 4 km.   

 Vrchními přípojkami z uvedené linky jsou připojeny stávající trafostanice 
v jednotlivých obcích. Tyto přípojky jsou provedeny holými vodiči AlFe 3 x 50 mm2 na 
betonových stožárech. 

Transformační stanice 35/0,4 kV jsou typu BTS (betonové) a typu PTS 
(příhradové, ocelové ), na území Mikulovic je v provozu i kompaktní betonová TS – typ 
BETONBAU (č. 1137 Mikulovice obec).  

 
 

Trafostanice VN /NN 
 
Blato: 
TS č.   177    obec I. PTS  160 kVA  ČEZ a.s. distribuce   
TS č.   410    obec II.  BTS 250 kVA  ČEZ a.s. distribuce   
TS č.   165   cihelna   PTS  - cizí 
 
Mikulovice: 
TS č.  867 k Dražkovicím BTS  100 kVA  ČEZ a.s. distribuce     
TS č.  1183 Římská PTS 250 kVA  ČEZ a.s. distribuce     
TS č. 1064 Pod kostelem  BTS  160 kVA   ČEZ a.s. distribuce    
TS č.  1137  obec  kabel.  250 kVA   ČEZ a.s. distribuce    
TS č.   625   Křemínek   PTS  250 kVA  ČEZ a.s. distribuce      
TS č.  974 škola PTS 250 kVA ČEZ a.s. distribuce    
TS č.  777     RD u kravína  PTS  100 kVA,  ČEZ a.s. distribuce    
TS č.  230     Stavba  PTS   - cizí 
TS č.  753     vodárna  PTS   - cizí 
 
 
Sekundární síť NN ( 400/230 V):  

 
Na území obce a místní části je provozována normalizovaná distribuční 

rozvodná soustava TN-C stříd. 50 Hz 400/230 V. Ochrana před úrazem el. proudem – 
dle PNE 330000-1 základní – samočinným odpojením od zdroje. 

Sekundární rozvodná síť ve staré zástavbě v Mikulovicích a Blatě je provedena 
holými vodiči AlFe na betonových stožárech.  
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Přípojky pro jednotlivé domy jsou většinou provedeny závěsnými kabely 
AYKYz. Rozvody v nové výstavbě RD při silnici II/324 a ve výstavbě RD v prostoru 
pod kostelem jsou provedeny zemními kabely AYKY. Rovněž v Blatě je menší část 
výstavby napájena zemními kabely. 

Technický stav sítě se jeví jako vyhovující, zaručuje spolehlivou dodávku el. 
energie pro odběratele.   

 
Veřejné venkovní osvětlení  
 
Veřejné venkovní osvětlení na stávající silnici II/324, silnici Mikulovice – Ostřešany a 
část osvětlení místních komunikací je provedena vysokými stožáry, nízké sadové 
stožáry jsou použity na části staré zástavby a na osvětlení komunikací v nové 
zástavbě RD. VO v Blatě je řešeno při státní silnici ramínkovými svítidly, osazenými na 
sloupech sítí NN-ČEZ a.s. V malé míře je použito sadových stožárů o výšce 6 m, 
osazených svítidly SHC 70W. 
Osová vzdálenost jednotlivých stožárů v mnoha případech nesplňuje požadavky na 
rovnoměrnost osvětlení. 
  
Energetická rozvaha:  
 

Mikulovice a Blato jsou plynofikovány. RD v obcích s plynofikací jsou 
uvažovány ve stupni elektrizace „B“ - Pi = 11 kW/1RD (topení, TUV, vaření plyn a 
elektřina) a předpokládá se, že i nová výstavba bude pro vytápění, přípravu TUV a 
vaření používat převážně ( 80-85%) plyn. Malá část objektů (15-25%) bude ve stupni 
elektrizace „C“ ( Pi = 15-18 kW/1RD ) a bude používat elektrickou energii ( přímotopné 
konvektory, elektrokotle, tepelná čerpadla, infračervené systémy ).    
 

Koncepce napájení jednotlivých ploch byla shlédnuta na místě a konzultována 
na ČEZ a.s. distribuce – oddělení poskytování sítí Pardubice.    
 
Mikulovice, Blato 
Plocha Z1 ………………………………… dostavba 15 RD    Ps = 80 kW 
Plochy Z2, Z3, Z5 …….……  20+9 RD + obč. vybavenost   Ps = 150 kW (pro RD) 
Plocha Z6 …………………………………….    10 RD Ps = 50-60 kW    
Plochy Z7, Z8, Z10, Z11…  12+3 RD + obč. vybavenost Ps = 70-80 kW (pro RD) 
Plocha Z12 ………………..……………………….    60 RD Ps = 180-200 kW    
Plocha Z13……………….........……………….  zrušena 
Plocha Z14……………….........………………. 1 RD    Ps = 8-10 kW 
Plochy Z15, Z22……........……  18 RD + obč. vybavenost Ps = 80-90 kW (pro RD)  
Plocha Z16……………….........……………….  zrušena 
Plocha Z17……………….........………… obč. vybavenost    dle požadov. výkonu 
Plocha Z18…………………….........……  drobná výroba dle požadov. výkonu  
Plochy Z19, Z20, Z21…...…  5 RD + drobná výroba Ps = 30 kW (pro RD) 
Plochy Z24, Z25………..…...…  10 RD Ps = 50-60 kW 
 
Poznámka: U každé plochy pro bydlení  je uveden odhadovaný počet RD pro stanovení 
předpokládaného výkonu 
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3.1.6 Spoje 
 

V řešeném území je provedena kompletní kabelizace s napojením na digitální 
ústřednu. Telefonní účastníci jsou připojeni na digitální ústřednu. Rozvody mají 
rezervu pro objekty v navrhovaných plochách.  

 
S ohledem na možné střety zájmů při budování dalších inženýrských sítí 

Telefónica O2 a.s. upozorňuje na nutnost dodržovat normu ČSN 736005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení v celém řešeném území.  

 
Návrhy konkrétního řešení je nutno konzultovat s Telefónica O2 a.s. včetně 

koordinací s ostatními rozvody v území. 
 
 

3.1.7 Plynovody 
 

Mikulovice a Blato jsou v současné době plynofikovány dle projektů plynofikace 
firmy REVIS s.r.o. Pardubice ze závěru roku 1995. 

 
STL plynovodní rozvody přivádí do obce zemní plyn do jednotlivých ulic ze 

stávajícího plynovodu DN 150 od křižovatky v Dražkovicích. Tím je umožněna 
plynofikace obce a připojení jednotlivých odběratelů plynu. Zemní plyn je využit 
obyvatelstvem k otopu, přípravě teplé užitkové vody a k vaření. 

 
Do místní části Blata je přiveden zemní plyn ze stávajícího STL plynovodního 

rozvodu PE D 63, který končí za poslední domovní přípojkou u čp. 110 v ulici U hřiště 
v obci Mikulovice. Plynovodní rozvody jsou připojeny k jednotlivým odběratelům plynu 
tj. k rodinným domům a drobným provozovnám.  

 
Rozvody mají dostatečnou rezervu pro napojení navrhované bytové zástavby 

pomocí jednoduchých přípojek či okruhů v rámci nových uličních sítí. Kapacitně i 
kvalitativně stávající rozvody vyhovují. 

 
Navrhované plochy drobné výroby, skladů, řemesel apod. bude rovněž možno 

napojit na stávající rozvody, je však nutno individuálně podle konkrétních podmínek a 
požadavků posoudit maximální možný hodinový odběr, který bude limitován 
stávajícími rozvody.   
  
 

3.1.8 Zásobování teplem 
 

V návrhovém období budou vytápění objektů a příprava TUV realizovány 
především pomocí spotřebičů na plyn, v menším procentu kombinací s moderními 
ekologickými způsoby vytápění pomocí kotlů na spalování dřeva, slámy apod.   
 

V části Elektrorozvody je rovněž uvažováno s vytvořením rezervy pro elektrické 
vytápění, které ovšem předpokládá dokonalé zateplení objektů pro ekonomické využití 
energie a je tudíž reálnější u nových objektů. 
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3.1.9 Odstraňování odpadů 
 

Vzhledem k tomu, že v řešeném území není hydrogeologicky ani hygienicky 
vhodná plocha pro zřízení skládky tuhých domovních odpadů, je nutno i nadále počítat 
s organizovaným svozem odpadu na regulovanou skládku.  

 
Likvidace domovního odpadu je ve stávající době v obci řešena svozem z  

popelnic a kontejnerů na regulovanou skládku. 
 
Všechny případné tzv. černé skládky musí být sanovány s ohledem na ochranu 

složek životního prostředí, v souladu se zásadami nakládání s odpady, stanovenými 
zákonem.  

 
Nakládání s komunálními odpady produkovanými občany bude probíhat podle 

systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, stanovený obecně závaznou vyhláškou obce Mikulovice, 
vydanou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. 
Nakládání s odpady v podnikatelské sféře bude probíhat v souladu se zásadami, 
stanovenými zákonem o odpadech ( zejména § 16 ) a jeho prováděcími vyhláškami.  

 
V jihozápadní části řešeného území, při východní straně komunikace I/37 je v 

prostoru bývalé těžební jámy stávající skládka inertního odpadu. Skládku je nutno 
provozovat v souladu s platnou legislativou a v rámci vydaného povolení tak, aby 
neomezovala okolí nad přípustnou mez.  

 
V severovýchodní části řešeného území je navržena rozvojová (přestavbová) 

plocha P1 s funkčním využitím: plochy technické infrastruktury - plochy pro stavby a 
zařízení pro nakládání s odpady. Tato plocha vychází z předchozího ÚP a stávajícího 
stavu (v ploše je provozována drtička stavebních odpadů). Skládku  a veškeré činnosti 
je nutno provozovat tak, aby neomezovaly okolí nad přípustnou mez. 

 
 

3.1.10 ÚSES 
 
Vymezení systému ekologické stability zajišťuje 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. 

 
Na řešené území byl jako součást většího územního celku zpracován ÚSES 

Třebosice - Agroprojekt Pardubice v roce 1993. V souvislosti s přeložkou I/37 byl 
vypracován "Podklad pro změnu trasy biokoridoru č.24" (Agro-aqua s.r.o. 1997). Pro 
ÚAP byla zpracována "Revize lokálního ÚSES a vypracování plánu ÚSES pro území 
obce s rozšířenou působností Pardubice" Projekce zahradní krajinná a GIS, s.r.o. Brno 
2010. 
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Tyto generely sloužily jako podklad pro zapracování územního systému 
ekologické stability do územního plánu. 

 
Do řešeného území nezasahují prvky vyššího, regionálního či nadregionálního  

významu. 
 
V rámci ÚSES byly v zájmovém území vymezeny prvky lokálního významu. 

Plochy navrhované v rámci ÚP do prvků ÚSES nezasahují a byly s rozvojovými prvky 
zkoordinovány. Lokální biokoridory jsou vedeny převážně po vodních tocích či okrajích 
vodních ploch a lesů, kde je druhová diverzita největší. Prvky ekologické stability jsou 
z části vymezené a funkční. 

 
Lokální ÚSES  
Přirozenými biokoridory v řešeném území jsou vodoteče, pramenících v lesních 

komplexech v okolí obcí, které plní důležitou stabilizující funkci zejména v úseku 
probíhajícím Polabím s intenzivní zemědělskou výrobou. Části horních úseků těchto 
toků na ZPF a v obcích jsou bohužel zatrubněny a úkolem do budoucna se stane 
jejich revitalizace, včetně posílení stability celých povodí. Systém v úsecích mimo les 
předpokládá ochranné zatravnění v šířce min. 20 m, jednostranné ozelenění a 
pochopitelně zabezpečení čistoty vody. 

 
Hlavní prvky (biokoridory, biocentra), které obsahuje návrh generelu SES  pro 

řešené území, jsou součástí hlavního a koordinačního výkresu (značení dle ÚAP):  
 

     - lokální biocentra:  
 

- LBC 157 –  U Mikulovic  (jihovýchodní okraj řešeného území), k vymezení - 
 zalesnit autochtonními listnatými dřevinami 

- LBC 158 –  Pod Kopcem (severovýchodní okraj řešeného území), 
 vymezené, funkční - plochu zohlednit v LHP, hospodařit 
 podrostním způsobem s využitím přirozeného zmlazení 
 autochtonních dřevin 

- LBC 180 –  K Dřenicím (jihozápadní okraj řešeného území),  k vymezení - ve 
 stávajících porostech provádět jen nutné sanitární zásahy, část 
 vymezenou na orné půdě zalesnit autochtonními listnatými 
 dřevinami 
 
      - lokální biokoridory:  
 

- LBK 123 -  mezi LBC 157 a LBC 180 v jižní části řešeného území, k 
 vymezení - založit výsadbou autochtonních listnatých dřevin, 
 porosty kolem rybníka udržovat jednotlivým výběrem; 

 v návrhu ÚP byla ve střední části biokoridoru trasa umístěna do 
východního okraje navrhovaného silničního koridoru (s šíří 50 m) 
pro rozšíření stávající silnice I/37 o další dva pruhy; vzhledem 
k tomu, že poloha budoucího rozšíření je dána stávajícími mosty a 
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dalšími již připravenými objekty a šíře budoucích silničních pruhů 
jdoucích souběžně se stávající silnicí by neměla celkově překročit 
cca 15 m, je reálné, aby byla následně zajištěna funkčnost 
biokoridoru, který tak bude umístěn mimo plochu komunikace   

- LBK 124 -  z jihu k LBC 158 ve východní části řešeného území, k 
 vymezení - založit výsadbou autochtonních listnatých dřevin 

- LBK 125 -  od LBC 180 směrem na sever v západní části řešeného území, 
 částečně vymezený - porosty doplnit výsadbou autochtonních 
 listnatých dřevin 

- LBK 134 -  odbočuje z LBC 125 směrem na západ v severozápadní části 
 řešeného území, k vymezení - založit výsadbou autochtonních 
 listnatých dřevin 

 
Způsob hospodaření na prvcích ÚSES je nutné přizpůsobit požadavku zachování 

a podpoření přirozeného genofondu, tzn. na loukách hospodařit extenzivně, obnovu 
květnatých luk podpořit dosetím víceletých a vícedruhových travních směsí, na 
plochách vyjmutých ze ZPF (zájem OP) dodržovat ochranářské plány. Na PUPFL 
uplatnit odlišné způsoby hospodaření a zabezpečit dřevinnou skladbu odpovídající 
danému stanovišti (typologické mapy). Plochy určené pro realizaci ÚSES lze využívat 
pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení 
jejich ekostabilizační funkce.  
 

 

3.1.11 Prostupnost krajiny, protierozní opatření  
 
Prostupnost krajiny je zajištěna sítí komunikací a polních cest, které umožňují 

přístup na jednotlivé pozemky, spojují obec s ostatními sídly a zajišťují tak 
průchodnost řešeného území.  

 
Případné další nároky budou řešeny v rámci projektu pozemkových úprav. 

 
Projevy vodní eroze jsou nevýrazné a obecně se projevují podél vodních toků, 

případně na svažitých pozemcích, kde se může projevovat rovněž eroze větrná. Pro 
její zmenšení se navrhuje využití agrotechnických a organizačních opatření, které 
zkrátí období bez souvislého rostlinného krytu – event. bude stanoveno v rámci 
pozemkových úprav. 

 
 

3.1.12 Záplavové území - ochrana před povodněmi 

 
Záplavové území nebylo dle ÚAP v řešeném území stanoveno ani vyhlášeno. 
 
Obec má zpracovaný „Povodňový plán z roku 2009, z kterého jsou čerpány 

následující informace. Pro řešené území byla rovněž zpracována dokumentace 
„Vyhodnocení povodňového nebezpečí v k.ú. Mikulovice a Blato“ (Agro-Aqua 
Pardubice s.r.o., 5/1998), z které vychází i Povodňový plán obce.  



                                    Odůvodnění ÚP Mikulovice  

___________________________________________________________________________________ 
Ing. arch. Petr Kopecký, A PROJEKT  2012 79 

V řešeném území protékají dvě drobnější vodoteče – Jesenčanský a Dražkovický 
potok. 

K Jesenčanskému potoku, protékajícímu částí obce a k.ú. Blato, náleží 
hydrologické číslo povodí 1-03-04-002 s plochou povodí 4,04 km2. Potok vytéká z 
rybníku v Medlešicích, pokračuje severním směrem přirozenou údolnicí, v km 7,2 kříží 
silnici číslo III/322 33 Mikulovice - Blato šikmým propustkem 1,5/0,9 o šíři 6 metru, 
protéká podél hranic zahrad do bývalého rybníku a směřuje do centrální částí Blata, 
kde se kříží s početnými komunikacemi v propustcích o proměnlivých průtočných 
profilech. Dále pak pokračuje mezi zemědělskými pozemky ke Starým Jesenčanům. 

Odtokové poměry jsou na Jesenčanském potoku vesměs ztížené, především z 
důvodů trvalého zarůstání koryta travou a vzrostlými plevely při současném 
zanášením bahnem. Objektivně pak z důvodu četných propustků pod pozemními 
komunikacemi a vjezdy do dvoru obytných domů s velmi rozdílnými průtočnými profily 
(cca 0,4 až 0,7 metru) a s rozdílnou výškovou nivelací. 

Dražkovický potok protéká částí obce a k. ú. Mikulovice u Pardubic, kde odvádí 
vody ze suchého poldru a ze svodnic dešťových srážek podzemním potrubím do 
obecního rybníku a dále z části zatrubněným a posléze otevřeným korytem směrem 
ke Dražkovicím. Jde o málo vodnatý tok s relativně malým povodňovým nebezpečím 
(to neplatí při výskytu povodňových jevů na suchém poldru), bez zjevných známek 
ztížených odtokových poměrů. 

 
Jediným vodním dílem na území obce je obecní rybník přibližně v centru 

zastavěného území Mikulovic, napájený Dražkovickým potokem ze suchého poldru a 
ze svodnic dešťových srážek. Hráz rybníku je současně tělesem silnice III/340 31, 
vedoucí od křižovatky s původní trasou silnice 1/37 (nyní II/324) směrem k 
Ostřešanům, k níž vpravo ve směru jízdy přiléhá ještě těleso samostatného chodníku. 
Odtok vod je řešen přes výpust do pokračujícího Dražkovického potoku. 

Jde o menší vodní dílo s významně dimenzovanou hrází, ze stavebně 
technického hlediska bez závad, avšak s opakovaným prorůstáním rákosu do vodní 
hladiny, což při přílivové vlně ze suchého poldru negativně ovlivňuje jeho retenční 
kapacitu.  

 
Účelově vystavěná protipovodňová díla se nacházejí v části obce a k. ú. 

Mikulovice u Pardubic a jsou to suchý poldr a ochranná hrázka. 
Suchý poldr je vymezen hrází o délce 205 metrů, s maximální výškou l ,5 metru, 

vystavěné na jižním okraji zastavěného území části Mikulovice. Toto dílo s celkovou 
kapacitou 6.000 - 6.100 m3 zachycuje extremní srážkové vody z úvalu zemědělských 
pozemků od Chrudimi a Medlešic. Odtok z poldru je limitován potrubím DN 500 s 
kapacitou 0,446 m3 za vteřinu. 

Ochranná hrázka navazuje jihovýchodně až východně na suchý poldr. Její funkcí 
je usměrňovat odtok povrchových vod ze zemědělských pozemků severním směrem 
do otevřeného koryta a následně do potrubí. 

V obou případech se jedná o nejvýznamnější opatření proti negativním 
důsledkům soustředěného odtoku extremních srážkových vod v Mikulovicích. Hráz 
poldru a odtokové místo jsou bez zjevných závad, současný retenční objem poldru 
nedostačuje ani na dvouletou vodu. Pro pětiletou vodu nutno zvýšit hráz poldru o cca 
40 cm, pro padesátiletou vodu o cca 110 cm a pro stoletou vodu o cca 130 cm. Hráz 
suchého poldru, její případné rozšíření  a čáry rozlivu jsou zakresleny v koordinačním 
výkresu. 
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Protipovodňová funkce ochranné hrázky je v současné době zmařena 
zavezením prostoru za hrázkou zeminou do úrovně koruny hrázky, je tak zmařena 
plnoprůtočnost odtokového koryta, dosavadní správní řízení o odstranění nepovolené 
navážky zeminy je bezvýsledné. 

 
 
U vodních toků je třeba provádět pravidelné čištění a údržbu. Podél vodních toků 

je nutné ponechat pruhy v šíři 6 m od břehové čáry po obou stranách toku dle zák. 
254/2001 Sb. o vodách. Umísťování staveb vymezuje § 17 vodního zákona. 

 
 

3.1.13 Plochy pro dobývání nerostů  
 

V řešeném území se dle veřejně dostupných podkladů a ÚAP nenachází  
chráněná ložisková území (CHLÚ) ani dobývací prostory. Původní plochy pro 
dobývání nerostů v k.ú. Blato byly zrušeny. 

 
 

3.1.14 Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva  
 
Koncepce řešení požární ochrany – zabezpečení požární vody 

 
Pokud jde o požární zajištění obce, na rozvodných vodovodních řadech jsou 

rozmístěny požární hydranty, které umožňují pokrytí celého zastavěného území při 
hasebním zásahu. Tento princip bude zachován i při rozšiřování obce do nových 
návrhových ploch.  

 
 
Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva v oblasti územního plánování jsou 

stanoveny dle platné vyhlášky MV, k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, 
a v případě navrhování a výstavbě stálých tlakově odolných úkrytů dle platné normy. 

 
Doložka CO se vypracovává pouze u regulačního plánu (dle platné vyhlášky 

MV). Z těchto důvodů je tato kapitola zpracována ve zjednodušené formě, a řeší: 
 
1) zabezpečení kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím 
2) individuální ochrany obyvatelstva 
3) evakuace 
4) usnadnění záchranných prací 
 

Tyto oblasti jsou řešeny následovně: 
Kolektivní ochrana obyvatelstva ukrytím 

 
Řeší možnost ukrytí všeho obyvatelstva v případě mimořádné situace. Na 

obecním úřadě je zpracován plán ukrytí, který v bilanci popisuje možnosti ukrytí 
obyvatelstva v úkrytech protiradiačních budovaných svépomocí za mimořádných 
opatření (PRÚ-BS). Stálé úkryty (STÚ) budované investičním způsobem se v obci 
Mikulovice nevyskytují. 
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V nové výstavbě je uvažováno s maximálním využitím vhodných prostor pro 
PRÚ-BS. Vhodnější jsou stavby objektů se zapuštěným podlažím, popřípadě s úrovní 
podlahy více než 1,7 m pod úrovní okolního terénu s ochranným koeficientem Ko 
minimálně 50. Realizované stavby s možností vybudování PRÚ-BS budou po 
vyhotovení předepsané dokumentace - Základního listu protiradiačního úkrytu - 
zařazeny do plánu ukrytí. 

 
Individuální ochrana obyvatelstva 

 
V současné době se plánuje výdej prostředků individuální ochrany při stavu 

ohrožení státu a válečném stavu pro vybrané kategorie osob dle platné vyhlášky MV 
Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 
Evakuace 

 
V nové výstavbě bude zvažována možnost využití staveb pro pobyt 

evakuovaných osob a osob bez přístřeší a zvažována další technická opatření 
umožňující evakuaci   a zabezpečující základní potřeby evakuovaných. 

 
Pro výše uvedené potřeby připadají obecně v úvahu rozsáhlejší návrhové plochy, 

kde by byly přípustné objekty víceúčelového charakteru.  
 
Ve spolupráci s obecním úřadem byly vytipovány následující prostory jako plochy 

pro evakuaci obyvatelstva, odkud by byla autobusy prováděna evakuace:  
 
Mikulovice – centrum - sportovní hřiště. 
 
Při nezbytné evakuaci obyvatel obce budou jako prvé evakuační objekty využity 

Základní škola č.p. 52 v části obce Mikulovice a objekt podnikatelských činností č.p. 
17 v areálu bývalé cihelny v části obce Blato. 

 
Usnadnění záchranných prací 

 
V nové výstavbě budou prováděna nejnutnější opatření zaměřená na vytvoření 

základních podmínek pro snížení následků mimořádných událostí a usnadnění 
záchranných prací. Jedná se o opatření v urbanistických řešeních, v komunikacích      
a inž. sítích, skladování materiálu CO určeného pro vybrané odbornosti zařazené v 
systému CO, služby CO či materiál humanitární pomoci, atd. 

 
●   území obce není ohroženo průchodem průlomové vlny, způsobeném zvláštní  
     povodní 
 
●   území obce je zahrnuto do zón havarijního plánování v Havarijním plánu  
     Pardubického kraje  - pásmo kolem komunikace I/37 v západní části řešeného 

území v celkové šíři 450 m a pásmo kolem železnice č. 238 v západním okraji 
řešeného území v celkové šíři 900 m 

●   obec nebude organizovat výdej prostředků individuální ochrany 
 
●   v řešeném území není provozovatel nebezpečných látek 
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●   pro případ záchranných, likvidačních a obnovovacích prací připadá v úvahu jako 
plocha pro zasahující techniku a laboratoře prostor centra obce - sportovní hřiště v 
blízkosti objektu OÚ 

 
Uvedené zóny havarijního plánování  jsou zakresleny v koordinačním výkresu. 
 
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou   

 
 Obec nemá náhradní zdroj pitné vody. Vodu je nutné dovážet v cisternách nebo 
jako balenou. 

 
Pokud dojde k náhradnímu zásobováni pitnou vodou z pojízdných cisteren, 

budou tyto zdroje zpravidla přistaveny v části obce Mikulovice v blízkosti Základní 
školy, u Mateřské školy a u fary, v části obce Blato u zastávky autobusu. 
 
 

3.1.15  Ochranná pásma 
 
V řešeném území se nenachází významný krajinný prvek (VKP) registrovaný 

dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.   
 
Poznámka: Významnými krajinnými prvky (VKP) jsou dle ustanovení § 3 písm. b) 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, všechny lesy, 
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Jiné části přírody může 
za významný krajinný prvek vyhlásit příslušný ORP a to procesem tzv. registrace 
významného krajinného prvku. 

 
V řešeném území se vyskytuje památný strom - javor babyka na p.č. 297 u 

školy u silnice I/37 Pardubice-Chrudim. 
 
Evropsky významná plocha (EVL) ani ptačí oblast soustavy Natura 2000 se 

v řešeném území nenachází. Přírodní park sem rovněž nezasahuje.  
 
V řešeném území se nenachází dobývací prostor ani chráněné ložiskové 

území (původní CHLÚ a DP byly zrušeny). Rovněž se v řešeném území nevyskytuje 
poddolované území ani území ohrožené sesuvem či jiné svahové deformace. Do 
řešeného území nezasahuje chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV).  

 
Podél vodních toků je stanoveno ochranné pásmo vodních toků v šíři 6 m 

(Jesenčanský a Dražkovický potok) od břehové čáry. 
 
Dle zákona je podél lesních pozemků stanoveno ochranné pásmo lesa v šíři 50 

m, přičemž lesní pozemky se vyskytují v menším rozsahu především v 
severovýchodním okraji řešeného území. 

 
Z hlediska ochrany archeologických památek se jedná o území 

s archeologickými nálezy. Stavebníci jsou proto povinni plnit oznamovací a další 
povinnosti ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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Z pásem hygienické ochrany a ochranných pásem inženýrských sítí se v 
řešeném území vyskytují:  

 
- ochranné pásmo komunikací 

- I. třídy – 50 m od osy vozovky,  
- II. a III. třídy – 15 m od osy vozovky,  

- ochranné pásmo dráhy 
- železniční dráha - 60 m od osy krajní koleje (západní okraj řešeného území)  

- ochranná pásma elektro: 
- vrchní vedení VVN 110 kV – 15 m od krajního vodiče 
- vrchní primární vedení 35 kV – 10 m od krajního vodiče u stávajícího 

vedení, příp. 7 m pro nová zařízení ( dle zák. č. 222 z r. 1995).     
- trafostanice VN/NN stožárová – pro stávající zařízení 10 m od oplocení 

nebo zdi, příp. 7 m pro nová zařízení  
- trafostanice VN/NN v objektu – pro stávající zařízení 30 m od oplocení 

nebo zdi, příp. 20m pro nová zařízení 
- ochranné pásmo plynovodů je stanoveno dle §68 zákona 458/2000 Sb. a činí : 

- STL plynovody a přípojky v zastav. území obce 1 m od obrysu na obě 
strany, 2 x 4 m měřeno kolmo na obrys vedení mimo zastavěné území 

- ochranné pásmo vodovodů a kanalizací – vodovody a kanalizace do průměru 500 
mm OP 1,5 m (dle zák. č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 

- do západní a střední části řešeného území zasahují trasy radioreléových spojů 
- ve východní části řešeného území je stanoveno ochranné pásmo hřbitova - 100 m 

od oplocení 
- do severní části řešeného území zasahuje ochranné pásmo vojenského 

podzemního komunikačního vedení 
- do řešeného území zasahuje 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) 

- 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 
 nadzemní výstavba.  
 Z obecného hlediska VUSS požaduje respektovat parametry příslušné kategorie 
 komunikace a ochranná pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému. 
 Návrhem ani jeho důsledky nebudou dotčeny příp. nemovitosti ve vlastnictví ČR MO. 
 V zájmové ploše se nenachází vojenské inženýrské 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 
 AČR. Tuto skutečnost lze zjistit až na základě podrobně 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 
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 stavby VE budou mít negativní vliv na radiolokační techniku v užívání AČR, bude 
 stanovisko k výstavbě VE zamítavé. 
 Všeobecné pro územní a stavební činnost v řešeném území platí : 

Předem bude s Vojenskou ubytovací a stavební správou Pardubice, Teplého 
 1899/C, projednána výstavba : 

Vymezené 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 apod.); 
- stavby dálkových kabelových vedení (el. energie NN, VN, VVN, trasy všech  

  druhů telefonních kabelů) a dalších inženýrských sítí; 
- 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, 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, oprava 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.  
 

 
Stavební úřad Pardubice vydal rozhodnutí č.j. ÚSO 444/98/Vg ze dne 25.6.1998 

o ochranném pásmu VPP letiště Pardubice, které zasahuje i do k. ú. Mikulovice u 
Pardubic.  

Jedná se o následující ochranná pásma : 
1. OP užšího okolí letiště 
 - OP se zákazem staveb - pozůstává z: 
  OP provozních ploch letiště - je vymezeno plochou ve tvaru obdélníku s podélnou  
  osou totožnou s osou VPD, o celkové šířce 600 m a délce přesahující  oba konce 
  VPP o 400 m. 
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  OP zájmového území letiště - je určeno jako plocha výhledově využitelná pro  
  výstavbu ostatních let. objektů a zařízení. OP je vymezeno v max. možné míře  
  hranicemi pozemku letiště a hranicemi zájmového území letiště. 
 - OP s výškovým omezením - pozůstávají z : 
    OP vzletových prostorů - je vymezeno rovinou ve tvaru rovnoramenného   
  lichoběžníku s kratší základnou totožnou s kratší stranou OP provozní plochy, s 
  rameny rozvírajícími se 15% na každou stranu od směru osy VPD do vzdálenosti 
  15 km, měřené ve směru osy. 
  OP přibližovacích prostorů - je vymezeno rovinou ve tvaru rovnoramen.   
  lichoběžníku s kratší stranou OP provozní plochy s rameny rozevírajícími se 
  15% na každou stranu od směru osy VPD do vzdál.15 km měřené ve směru osy. 
  OP vodorovné roviny - rovina je vymezena kruhovými oblouky se středy nad  
  průsečíky osy VPD s kratšími stranami OP provozních ploch letiště, o r = 4000m  
  a jejich společ. tečnami. Rovina leží ve výšce 40 m nad průměr. nadmořskou  
  výškou pohybové plochy letiště.  
  OP kuželové plochy - plocha stoupá od kraje OP vodorov. roviny ve sklonu 1.25  
  až do dosažení výšky 100 m nad vodorovnou rovinu. 
  OP přechodových ploch - plochy stoupají od okrajů OP provoz. ploch letiště a od  
    okrajů 
  OP vzletových a přibližovacích prostorů až do výšky OP vodorovné roviny, příp.  
  OP kuželové plochy ve sklonu 1:8. 

 
Výjimku z těchto OP může udělit MO ČR. 

 
 - OP proti nebezpečným a klamavým světlům: OP je vymezeno obdélníkem s  
  podélnou osou totožnou a osou VPD, o celkové šířce 1500 m a o délce 
přesahující za kratší strany OP provozních ploch letiště 4500 m u přístrojových VPD. 

 
 - OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN: OP je vymezeno   
  obdélníkem s podélnou osou VPD, o celk. šířce 2000 m a o délce přesahující  
  kratší strany OP provoz. ploch letiště 4500 m. 

 
2. OP ornitologická 
Vnitřní ornitologické OP - je vymezeno obdélníkem s podélnou osou totožnou s osou 
VPD o celkové šířce 1000 m a délce přesahující každý konec VPD o 1000 m. V tomto 
OP nesmí být zřizovány skládky, stohy a siláže. 

 
Vnější ornitologické OP - navazuje na vnitřní OP a je vymezeno obdélníkem s 
podélnou osou totožnou s osou VPD o celkové šířce 2000 m a délce přesahující každý 
konec VPD o 3000 m. 

 
3. OP leteckých radiových zabezpečovacích zařízení 
omezení platí pro zajištění činnosti instalovaných radiových zabezpečovacích zařízení, 
v ostatních případech platí pouze pro zabránění vzniku nových pevných překážek. 

 
OP přehledové části kombinovaného okrskového a přesného přibližovacího radaru 
(RL 5, RL 4) a naváděcího radaru (RL 4 AS). 
- sektor A - je vymezen kružnicí se středem ve stanovišti radaru, ohraničující   
   vodorovnou plochu, dotýkající se spodní hrany anténního zrcadla. 
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- sektor B - je tvořen kolmým kuželem, vycházejícím z ohraničení sektoru A, s  
    podstavou směrem vzhůru pod úhlem 0,3 stupňů nad rovinou  
    vymezenou sekt. A až do vzdálenosti 5000 m od stanoviště antény 
    radaru. 

- sektor C - je tvořen komolým kuželem,  vycházejícím z ohraničení sektoru B  
    vzhůru pod úhlem 0,5 stupňů nad vodorovnou rovinou, proloženou 
    vzdáleným ohraničením sektoru B. Dálkově není sektor C   
    omezen. 

  V ochranném sektoru mohou být ojediněle bodové překážky, jako  
    sloupy, stojany, komíny atd. a to mimo sektor zájmu o radarovou  
    informaci. 

 
OP přesné přibližovací části kombinovaného okrskového a přesného přibližovacího 
radaru 
  - sektor A - tvar obdélníku v závislosti na typu zařízení podle obr.2 textové  
    části - zde je úplný zákaz staveb, pohybu letadel, vozidel, osob,  
    zvířat apod. (uvnitř letiště). 

- sektor B - navazuje na sektor A, má tvar trojúhelníku, obr.č.3, zde je úplný  
    zákaz staveb (uvnitř letiště). 

- sektor C - navazuje na sektor B jako jeho prodloužení až do vzdál. 2000 n od 
    prahu  dráhy podle obr.3. Budování staveb s ocelovou konstrukcí  
    je možné pouze na základě kladného posouzení. 

 
Ve všech třech sektorech je zákaz staveb vrch. vedení slaboproudých a 
silnoproudých. 

 
OP radiového systému blízké navigace - 
  - sektor A - má tvar kruhu o r = 150 m se středem v základním bodu OP. V  
    sektoru jsou přípustné ojedinělé porosty a stavby max. do v. 1,5 m 
    bez kovových konstr. 

- sektor B - má tvar mezikruží o r1 = 150 m a r2 = 1000 m se středy v   
    základním bodu OP. V sektoru nesmí být husté porosty a stavby,  
    telef. a elektrorozvod. vedení, silně zvlněný terén, hluboké rokle,  
    železnice atd. Výška místních překážek nesmí dosáhnout úhlu  
    skrytu 0,25 stupňů. 

- sektor C - +20 stupňů od spojnice rotační azimutální antény až do vzd. 200  
    m od RSBN nesmí být žádné místní předměty a porosty. Do  
    vzdál. 400 až 500 m od RSBN nesmí být instalovány naváděcí  
    radiolokátory a radiolok. přistávací systémy. 

 
OP VKV zaměřovací stanice - 

- sektor A - kruh o r = 50 m se středem v základním bodu OP. Nejsou zde  
    přípustné žádné překážky. 

- sektor B - tvar mezikruží o r1 = 50 m a r2 = 150 m se středy v zákl. bodu OP. 
    Nesmí zde být kovové ploty, stromy, el. vedení, stožáry. Jsou  
    přípustné překážky do 1 m. 

- sektor C - mezikruží o r1 = 150 m a r2 = 400 m se středy v zákl. bodu OP.  
    Nesmí zde být vedení VN na příhrad. stožárech, vysoké domy,  
    hangáry, velké budovy, atd. 
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OP přistávacích radiových majáků PRMG - 5 
    - OP kurzového majáku a retranslátoru dálkoměru -5 sektorů  

  V OP sektoru A,B,C nejsou přípustné žádné stavby, stromy, keře,  
    komunikace, kovové ploty a vrchní vedení. 
OP sestupového majáku - 

  OP se sestává z jednoho sektoru - obr.5. Nejsou zde přípustné  
    žádné stavby, stromy, keře, komunikace, kovové ploty a vrchní  
    vedení. 

 
OP nesměrového majáku NDB,L - 

- sektor A - kruh o r = 25 m od středu v zákl. bodu OP - zákaz staveb 
- sektor B - mezikruží o r1 = 25 m a r2 = 100 m se středem v zákl. bodu OP. 
  Jsou zde přípustné stavby bez kovových konstrukcí, plech. krytin,  

    objekty nesmí překročit kuželovou plochu s vrcholem na konci  
    sektoru A stoupající směrem od zařízení v poměru 1:15. 

- sektor C - tvar mezikruží o r1 = 100 m a r2 = 250 m se středem v zákl. bodu  
    OP. Nejsou zde přípustné průmyslové stavby, rozvody atd.   
    Objekty nesmí překročit  kužel. plochu s vrcholem na konci   
    sektoru A stoupající směrem od zařízení v poměru 1:15. 

 
OP radiového návěstidla - má tvar kruhu o r = 15 m se středem v základním bodu OP.  
    Zde nesmí být umístěny objekty nebo kovové předměty, které by  
    zasahovaly do kuželové plochy ve sklonu 1:3 s vrcholem v zákl.  
    bodu OP. 

 
 

Společná ustanovení : 
 
1. Pro posuzování nových objektů v zájmovém prostoru letiště a v prostoru 

vymezeném ochrannými pásmy platí v plném rozsahu ustanovení předpisu 
Ministerstva dopravy a spojů L 14 OP. 

Současně platí omezení činností v OP podle § 40 zák. č. 49/1997 Sb., jejichž 
rozsah vymezilo ve svém výkladu Ministerstvo dopravy a spojů ČR v tomto smyslu : 

V ochranném pásmu letišť či leteckých staveb se mohou provádět činnosti jen se 
souhlasem ÚCL, které mohou rušit funkci leteckých palubních přístrojů a leteckých 
zabezpečovacích zařízení. Zejména se jedná o zařízení průmyslových závodů, vedení 
vysokého a velmi vysokého napětí, činnosti stavební, činnosti energetických zařízení a 
vysílacích stanic, dále dálkově řízené modely, radioamatérská činnost, pouštění draků, 
letecké a raketové modelářství, ohňostroje a jiné světelné efekty, velké ohně, hustý 
dým, vypouštění meteorologických balónu apod. 

V případě instalace leteckých zabezpečovacích zařízení je přímo 
provozovatelem zařízení stanoven zvláštní režim, který omezuje činnosti v jednotlivých 
sektorech v jeho okolí. 

 
2. Nové stavby a zařízení, které jsou umisťované na území chráněném 

ochrannými pásmy, příp. rekonstrukce staveb stávajících zařízení, musí být z hlediska 
zájmu civilního a vojenského letectví co do umístění a výškového řešení projednané 
ve stádiu přípravné dokumentace s Úřadem pro civilní letectví a s Vojenskou 
ubytovací a stavební správou Pardubice. 
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3. Zajištění ochranných pásem vymezených tímto rozhodnutím přísluší podle 
zákona č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů příslušnému orgánu územního 
řízení a stavebnímu úřadu, který současně s tímto rozhodnutím obdrží projektovou 
dokumentaci se zákresem OP, jako podklad pro další rozhodování v území. 

Pásma zasahující do řešeného území - OP vodorovné roviny letiště Pardubice 
264 m n. m. a OP ochranného pásma letištního radiolokačního prostředku - jsou 
zakreslena do koordinačního výkresu. 

 
 

Veškerá výše uvedená pásma jsou zakreslena ve výkresové části v 
koordinačním výkrese B 2.1 . 

 
 
 

3.2 Vyhodnocení využití zastavěného území 
 

Vzhledem k hustotě zastavění ve vlastní obci je nová výstavba v rámci 
zastavěného území možná pouze v jednotlivých případech, a to na několika volných 
pozemcích, v prolukách nebo větších zahradách.  
 

V zájmu obce je stanovit nové plochy - zastavitelná území,  především pro 
rozvoj bytové zástavby. Tyto jsou situovány v návaznosti na zastavěné území po 
celém obvodě. Jejich řešení a rozsah je dán především návazností na předchozí 
územní plán (vč. změn 1 až 3), z něhož nový plán vychází a zastupitelstvem 
schválenými požadavky jednotlivých vlastníků a investorů.  

 
Pro rozvoj ploch bydlení v RD – městských a příměstských jsou vymezeny 

plochy  Z1, Z2, Z5, Z6, Z10, Z11, Z12, Z14, Z15 (část), Z21, Z24 a Z25.  
 
Pro rozvoj ploch občanského vybavení – komerční zařízení malých a středních je 

z předchozího ÚP převzata plocha Z3, Z7, Z15 (část) a Z17. Pro rozvoj ploch 
občanského vybavení – veřejné infrastruktury je navržena plocha Z8.  
 

Pro plochy výroby a skladování – drobnou výrobu a řemesla jsou určeny 
rozvojové plochy Z18, Z20, Z22 a R1 a pro zemědělskou výrobu  plocha Z19, pro 
výrobu smíšenou plocha Z25.  

 
Pro plochy zeleně - ochranné a izolační je určena plocha Z9 (a části ploch P1,  

Z20, Z22 a R1), pro plochy zeleně soukromé a vyhrazené plocha Z4.  
 

Pro plochy technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání 
s odpady je určena plocha  P1.  

 
Pro plochy dopravní infrastruktury – silniční jsou určeny plochy Z23 

(cyklostezka dle DÚR) a Z26 (rozšíření silnice I/37 o další dva pruhy převzaté ze ZÚR 
Pk), pro plochy dopravní infrastruktury – železniční  plocha Z27 (Medlešická spojka dle 
ZÚR Pk).  

 
Rozvojové plochy pro bydlení jsou situovány do 12 zastavitelných ploch. Hlavní 
důvody pro jejich vymezení jsou:    
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- zastavěné území obce vykazuje poměrně vysokou hustotu, která novou 
bytovou výstavbu umožňuje pouze v jednotlivých případech – v rámci 
stávající funkční plochy SV 

- zastavitelné plochy Z1, Z2, Z5, Z6, Z10, Z11, Z12 (původní výhledová), Z14, 
Z15, Z21, Z24 a Z25 jsou převzaty z předchozího ÚPO (tedy všechny 
rozvojové plochy pro bydlení, nově nebyla přidána žádná plocha), v 
některých již probíhá výstavba (Z1, Z5), při jejich nepřevzetí do nového 
návrhu ÚP by dle platné legislativy obci reálně hrozily náhrady za odejmutí 
ze zastavitelného území    

- zastavitelné plochy navazují na stávající zástavbu a vzhledem k podmínkám 
v okolí obce (dopravní koridory, prvky ÚSES, ochranná pásma, atd.) jsou 
situovány do reálně možných rozvojových směrů. 

- návrh vychází vstříc poptávce po stavebních parcelách v relativně kvalitním 
životním prostředí v blízkosti města s nedostatkem dostupných stavebních 
parcel 

 
Demografický vývoj obce: 

Rok počet obyvatel 
1971 791 
1980 739 
1990 702    
1995 777      
2000 799      
2005 869  
2010 1 093  

 
Plochy pro bydlení, vymezené v územním plánu:  

- zastavitelná plocha Z1…………………… 9 469 m2  
- zastavitelná plocha Z2………………… 20 561 m2  
- zastavitelná plocha Z5…………………   2 759 m2  
- zastavitelná plocha Z6…………………   20 728 m2  
- zastavitelná plocha Z10…………………   13 996 m2  
- zastavitelná plocha Z11…………………   2 981 m2  
- zastavitelná plocha Z12…………………   66 433 m2  
- zastavitelná plocha Z14…………………   2 600 m2  
- zastavitelná plocha Z15…………………   23 750 m2  
- zastavitelná plocha Z21…………………   4 599 m2  
- zastavitelná plocha Z24…………………   2 982 m2  
- zastavitelná plocha Z25…………………   7 044 m2  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
- celkem …………………………………..   177 902 m2 
 

 
Odborný odhad potřeby rozvojových ploch pro bydlení: 

- požadavky vyplývající z demografického vývoje  30 b.j.  
- požadavky vyplývající z nechtěného soužití   20 b.j. 
- požadavek vyplývající z polohy obce v rozvojové oblasti                                  

( vliv blízkosti centra předpokládané dostupnosti )  65 b.j. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

- celkem ………………………………………………………. 115 b.j. 
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Vzhledem k požadavku na výstavbu bytů převážně v izolovaných RD a k charakteru 
obce se předpokládá plošná potřeba na 1 RD ( vč. příslušných ploch komunikací a 
veřejných prostranství) – 1250 m2.  

 
Potřeba ploch pro bydlení = 115 x 1250 = 143 750 m2 

 
Závěr: V řešeném území je celková potřeba cca 143 750 m2 ploch pro bydlení 
v rodinných domech. Plochy pro bydlení vymezené v ÚP mají celkovou výměru 
177 902 m2, což převyšuje odhadovanou potřebu o cca 23,7 % a je tak vytvořena 
žádoucí rezerva (metodický pokyn ÚUR 2008, Vyhodnocení účelného využití 
zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch: 
„……Přitom je však nutno uvažovat i s přiměřenou rezervou. Cílem tak není dosažení 
přesné rovnováhy potřeby a nabídky, protože tím by mohlo docházet k prudkému 
nárůstu cen pozemků. Nabídka musí být vždy o něco vyšší než poptávka.“). 

 
Veškeré rozvojové plochy pro bydlení byly převzaty ze stávajícího předchozího 

ÚPO, protože zájem obce i vlastníků na zařazení do návrhu ÚP stále trvá. Plochy byly 
převzaty i s ohledem na zamezení případných požadavků na náhrady za snížení ceny 
pozemků jejich vypuštěním ze zastavitelného území v návrhu ÚP.    

 
Rozvojové plochy pro občanské vybavení byly rovněž v převážné většině převzaty 

z původního ÚPO a využívají vesměs plochy v blízkosti komunikací nebo pozemky 
z hlediska umístění v řešeném území obtížně zemědělsky využitelné. 

 
Plochy Z26 a Z27 pro dopravní infrastrukturu byly převzaty z aktuálního stavu 

nadřazené dokumentace (ZÚR Pk – koridor železniční přeložky D101 a rozšíření 
komunikace I/37 – koridor D04), které byly náležitě upřesněny dle podmínek 
v řešeném území. Rozsah další plochy dopravní infrastruktury Z23 – cyklostezky 
Mikulovice – Medlešice byl převzat ze zpracované dokumentace.  

 
 
 

3.3 Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování  
 

Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech 
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na 
územní plánování v řešeném území, tj. k. ú. Mikulovice u Pardubic a Blato. 

 
 
 
 
 
 

4 informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko                            
k  vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
 
Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ani na životní prostředí 

nebylo v zadání územního plánu stanoveno.  
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5 vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce 
lesa 
 

5.1  Zemědělský půdní fond  
 
5.1.1  Úvod 

 
Z rozborů, řešení a požadavků obce vyplynul návrh rozvojových území pro 

plochy bydlení v RD městských a příměstských, plochy občanské vybavení, pro 
výrobu a skladování - drobnou výrobu a řemesla, resp. zemědělskou výrobu, plochy 
zeleně ochranné a izolační, resp. soukromé a vyhrazené, technickou a dopravní 
infrastrukturu.  

 
Z hlediska ZPF se tyto plochy mimo zastavěné území obce dotýkají kultury orná 

půda, ovocný sad, zahrada, TTP a ostatní plochy. Zemědělské pozemky v řešeném 
území jsou obdělávány společností ZD Hostovice a soukromými zemědělci.  

 
Kapitola o ochraně ZPF byla zpracována na základě EÚ o pozemcích, BPEJ, 

údajů z územně tech. podkladů k ochraně zemědělské půdy, z ÚAP a z materiálů o 
ochraně přírody.  

 
Kapitola je zpracována dle zákona 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního 

fondu, "Bonitace československých zemědělských půd a směry jejich využití"                  
a stavebního zákona (hranice zastavěného území obce). 

 
 

5.1.2  Struktura dotčeného půdního fondu  
 
Řešené území Mikulovic náleží do  oblasti teplé, mírně suché s mírnou zimou. 

Průměrná roční teplota je 8,0°C, lednová -2,0°C, červencová 18,0° C.   
 
Některé pozemky (v severozápadním okraji a jihovýchodní části řešeného území) 

jsou meliorovány. Tyto se dotýkají rozvojových ploch pouze okrajově (plocha Z8, část 
plochy Z11 a plocha Z19). Event. výstavbu na meliorovaných pozemcích je třeba 
provádět tak, aby nebyla narušena zbývající část meliorací.   

 
Provedené meliorace pozemků, navržené pozemky, pásma PHO, hranice BPEJ 

atd. jsou znázorněny na výkrese ZPF.  
 
Výčet dotčených BPEJ (návrhovými plochami) - TOZPMP: 

 
- 3.01.00 - tř.ochrany  I.   
- 3.02.00 - tř.ochrany  I.   
- 3.10.00 - tř.ochrany  I. 
- 3.60.00 - tř.ochrany  I.   
- 3.10.10 - tř.ochrany  II.   
- 3.11.00 - tř.ochrany  II.   
- 3.19.11 - tř.ochrany  III. 
- 3.20.11 - tř.ochrany  IV.   
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- 3.21.10 - tř.ochrany  IV.   
- 3.22.10 - tř.ochrany  IV.   

 
 
Navržené plochy představují nabídku  možného rozvoje v řešeném území, 

nepředpokládá se však realizace v plném rozsahu. 
 
 

Popis ploch,  zdůvodnění návrhu: 
 

Navrhované plochy jsou situovány vně zastavěného území obce, navazují na 
stávající zástavbu a využívají stávající přístupové komunikace.  

 
Urbanistický návrh je předurčen stávajícím stavem a podmínkami v řešeném 

území, ekonomickým řešením infrastruktury, možností dopravní obsluhy i konfigurací 
terénu a návazností na předchozí územní plán, z něhož nový návrh vychází.  

 
Popis ploch: 
 
Zkratky:  TOZPMP  - třída ochrany zemědělské půdy dle metod. pokynu  
  ZPF  - zemědělský půdní fond 

BPEJ  - bonitovaná půdně ekologická jednotka 
ZVHS  - zemědělská vodohospodářská správa 
PHO       - pásmo hygienické ochrany 

 
 
 
- zastavitelné plochy (mimo zastavěné území) 

 
Zemědělská půda č. 

plochy 
část 
obce 

Návrh 
funkčního 

využití 

Celková 
výměra             

( ha ) BPEJ Třída 
ochrany 

Výměra 
(ha ) 

Druh 
pozemku 

Výměra 
nezemědělských 

pozemků 

3.10.00 I. 0,5789 

   

 
Z1 

 

 
Bydlení v RD 

městské a 
příměstské 

 
0,9469 

   

 
Orná půda 

       

 
0,3680 

3.10.00 I. 2,0561 

   

 
Z2 

 

 
Bydlení v RD 

městské a 
příměstské 

 
2,0561 

   

 
Orná půda 

        

 
 

3.10.00 I. 0,2587 

   

 
Z3  

 

 
Občanské 
vybavení  

komerč. zaříz. 
malá a stř. 

 
0,2587 

   

 
Orná půda 

  

 
 

3.10.00 I. 0,5848 

   

 
Z4  

 

 
Zeleň soukromá 

a vyhrazená 

 
0,5848 

   

 
 Orná půda 
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Zemědělská půda č. 
plochy 

část 
obce 

Návrh 
funkčního 

využití 

Celková 
výměra             

( ha ) BPEJ Třída 
ochrany 

Výměra 
(ha ) 

Druh 
pozemku 

Výměra 
nezemědělských 

pozemků 

3.10.00 I. 0,2599 

   

 
Z5 

 

 
Bydlení v RD 

městské a 
příměstské  

 
0,2759 

   

 
Orná půda 

  

 
0,0160 

3.19.11 III. 0,4104 

   

 
Z6  

 
Bydlení v RD 

městské a 
příměstské 

 
2,0728 

   

 
Orná půda 

 

 
1,6624 

3.10.00 I. 

   3.02.00 I. 

0,5007  
Z7  

Občanské 
vybavení – 

komer. zařízení 
malá a střední  

 
0,5007 

   

 
Orná půda      

 
 

3.02.00 I. 0,6831 

   

 
Z8  

 

Občanské 
vybavení – 

veřejná 
infrastruktura 

 
0,6831 

   

 
Orná půda 

 

 
 

3.10.00 I. 0,4004 

   

 
Z9  

 
 

 
Zeleň ochranná 

a izolační  
 

 
0,4004 

   

 
Orná půda 

       

 
 

3.02.00 I. 1,3996 

   

 
Z10  

 
Bydlení v RD 

městské a 
příměstské 

 
1,3996 

   

 
Orná půda 

       

 
 

3.02.00 I. 0,2981 

   

 
Z11  

 
Bydlení v RD 

městské a 
příměstské 

 
0,2981 

   

 
  Orná půda 

     

 
 

3.02.00 I. 6,4433 

   

 
Z12  

 
 

 
Bydlení v RD 

městské a 
příměstské 

 
6,6433 

   

 
Orná půda 

Ovocný sad      

 
0,2000 

   

   

 
Z13  

 
zrušena 

 
 

   

 
       

 
 

3.01.00 I. 0,0444 

3.02.00 I. 0,1893 

 
Z14 

 
 
 
 
  

 
Bydlení v RD 

městské a 
příměstské 

 

 
0,2600 

   3.10.00 I. 0,0263 

 
 Orná půda 
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Zemědělská půda č. 
plochy 

část 
obce 

Návrh 
funkčního 

využití 

Celková 
výměra             

( ha ) BPEJ Třída 
ochrany 

Výměra 
(ha ) 

Druh 
pozemku 

Výměra 
nezemědělských 

pozemků 

3.10.00 I. 3,1308 

   

 
Z15  

Obč. vybavení  
kom. zař. malá ř 

Bydlení v RD 
měst. a příměst. 

 
3,1308 

      

 
 Orná půda 

      

 
 

   

   

 
Z16  

 
zrušena 

 
 

      

 
      

 
 

3.10.10 II. 1,5862 

3.10.00 I. 1,0190 

 
Z17  

Občanské 
vybavení  

komerč. zaříz. 
malá a stř. 

 
2,6052 

      

 
 Orná půda 

      

 
 

3.22.10 IV. 0,5686 

   

 
Z18  

 
Drobná a 
řemeslná 
výroba 

 
0,5914 

      

 
 Orná půda 

      

 
0,0228 

3.60.00 I. 0,5140 

   

 
Z19  

 
Zemědělská 

výroba 

 
0,5140 

      

 
 Orná půda 

      

 
 

3.10.00 I. 3,3589 

   

 
Z20  

Drobná a 
řemeslná 

výroba+ochr. 
zeleň 

 
3,4149 

      

 
 Orná půda 

      

 
0,0560 

3.10.00 I. 0,4599 

   

 
Z21  

 
 

 
Bydlení v RD 

městské a 
příměstské 

 
0,4599 

      

 
 Orná půda 

      

 
 

3.10.00 I. 

3.01.00 I. 

 
Z22  

Drobná a 
řemeslná 

výroba+ochr. 
zeleň 

 
1,8112 

   3.02.00 I. 

1,8112  
 Orná půda 

      

 
 

3.10.00 I. 

3.02.00 I. 

 
Z23  

Plochy dopravní 
infrastruktury – 

silniční 
(cyklostezka) 

 
0,6355 

  

0,3636  
 Orná půda 

      

 
0,2719 

3.21.10 IV. 0,2982 

   

 
Z24 

 
 
 
 
  

 
Bydlení v RD 

městské a 
příměstské 

 
0,2982 

   

 
 Zahrada 
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Zemědělská půda č. 
plochy 

část 
obce 

Návrh 
funkčního 

využití 

Celková 
výměra             

( ha ) BPEJ Třída 
ochrany 

Výměra 
(ha ) 

Druh 
pozemku 

Výměra 
nezemědělských 

pozemků 

3.11.00 II. 0,6804 

3.21.10 IV. 0,0240 

 
Z25  

 
Bydlení v RD 

městské a 
příměstské 

 
0,7044 

   

 
Orná půda     

 
 

3.22.10 IV. 0,4800  
Z26  

Plochy dopravní 
infrastruktury – 
silniční (koridor 
rozšíření I/37) 

 
5,8800 

* 
    3.10.00 
    3.01.00 
    3.02.00 

I.  5,1000 

 
Orná půda     

 
0,3000 

   3.11.00 II. 0,4800  
Z27  

Plochy dopravní 
infrastruktury – 

železniční 
(koridor pro 

přeložku želez. 
trati Medlešická 
spojka dle ZÚR 
Pardubického 
kraje –  D101) 

 
3,2000 

* 
    3.02.00 I. 2,6900 

 
Orná půda 

 

 
0,0300 

         
* Na stavby není zpracována podrobnější dokumentace, výměry ploch uvedené pro plochy 
Z26 a Z27 představují kvalifikovaný odhad záboru (v grafické části jsou zobrazeny koridory o 
ploše cca 6,7714 ha (Z26), resp. cca 36,5346 ha (Z27)).  
Pro výpočet kvalifikovaného odhadu je v souladu se zpracovanou ZÚR Pk koridor redukován 
na šířku 25 m (silnice), resp. 20 m (železnice).  
 
Zároveň je ve specifických podmínkách ploch Z26 a Z27 uvedeno, že zastavitelné plochy 
vycházející z vymezeného dopravního koridoru, které nebudou součásti konečné trasy 
komunikace nebo železnice, budou bez náhrady zrušeny a převedeny následně ve změně 
územního plánu opět do ploch určených pro zemědělské využití (viz kap. 3 Návrhu ÚP). 
 
- přestavbové plochy (uvnitř zastavěného území) 

 
    

P1  
 

Drobná výroba 
a řemesla 

 
1,7436 

   

 
    

 
1,7436 

 
- CELKOVĚ 

 
Rozvojové plochy  
vč. koridorů                  Σ =  41,3695  ha 
 

Zemědělská půda  ZPF 
                              Σ =  36,6988 ha 

                               

Nezemědělské pozemky 
                          Σ =  4,6707  ha 

 
 
pozemky tř. ochrany    I.    32,1710 ha 
pozemky tř. ochrany    II.   2,7466 ha 
pozemky tř. ochrany    III.   0,4104 ha 
pozemky tř. ochrany    IV.  1,3708 ha 
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Dosavadní využití pozemků 
Dosavadní využití pozemků je uvedeno v tabulce. Údaje jsou čerpány z informací 

o parcelách dle podkladů KN (katastru nemovitostí) a jsou aktuální k datu zpracování 
ÚP.  

 
Komplexní pozemkové úpravy se v řešeném území neprovádějí. 
 
Veškerá zemědělská plocha musí být před zahájením výstavby vyňata ze ZPF. 

Odvody se zpracovávají dle přílohy zákona 334/92 Sb. dle skutečného rozsahu odnětí 
půdy v době přípravy realizace.  
 
 
 
5.2  Pozemky určené k plnění funkcí lesa  

 
Určující právní normou je  " Lesní zákon " č. 289/95 Sb. ze 3. listopadu 1995. 

 
Vzhledem k tomu, že do pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) 

návrhová část ÚP nezasahuje, ani nejsou v PUPFL navrhovány žádné změny nebo 
omezení v jeho užívání, je řešena tato problematika pouze zjednodušenou formou. 

 
a) celková výměra lesů  a jejich kategorie 
 
Lesní půda zabírá pouze minimální část katastru obce Mikulovice - 8 ha, což je 

2,3% plochy katastru obce. 
 
Jedná se o hospodářské lesy v severovýchodním okraji řešeného území 

v prostoru bývalé těžební jámy.  
 
Dle zákona je podél lesních pozemků stanoveno ochranné pásmo lesa 50 m.  
 
b) skladba porostů 
 
Dle rekonstrukční geobotanické mapy (Mikyška) mají v řešeném území přirozené 

zastoupení dubohabrové háje, severně Mikulovic acidofilní doubravy. 
   
Přírodní lesní oblast: 17 - Polabí. Zastoupen 2. vegetační stupeň - bukodubový. 

 
c) požadavky na navrhovaný zábor PUPFL, vyplývající z ÚP  

 
Do pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) návrhová část ÚP 

nezasahuje.  
 
Změny funkčního využití na les ani změny kategorizace lesů nebo jejich 

prostorové a druhové skladby nejsou navrhovány, rovněž nejsou navrhovány žádné 
změny nebo omezení v jeho užívání. Ochranné pásmo lesa je respektováno – stavby 
na navrhovaných plochách mají být min. 50 m od hrany lesního pozemku, hranice 
vlastních bytových návrhových ploch (stavebních pozemků) je navrhována obvykle 30 
m od hranice lesních pozemků, event. výjimky musí být projednány s dotčenými 
orgány. 
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6 Použité zkratky 
 
OP ochranné pásmo 
PHO       pásmo hygienické ochrany 
RD  rodinný dům (rodinné domy) 
NP  nadzemní podlaží 
DČOV domovní čistírna odpadních vod 
ČOV čistírna odpadních vod 
VO veřejné osvětlení 
TS  trafostanice 
VN vysoké napětí 
VVN velmi vysoké napětí 
STL  středotlaký 
TUV teplá užitková voda 
LHP lesní hospodářský plán 
MÚK mimoúrovňová křižovatka 
TTP trvalý travní porost 
EÚ evidenční údaje 
ÚAP územně analytické podklady 
ÚP územní plán 
ÚPD územně plánovací podklady 
PD projektová dokumentace 
PÚR Politika územního rozvoje 
ZÚR Pk Zásady územního rozvoje Pardubického kraje 
VPD vzletová a přistávací dráha 
VPS veřejně prospěšná stavba 
DÚR dokumentace k územnímu rozhodnutí 
TOZPMP  třída ochrany zemědělské půdy dle metod. pokynu  
ZPF zemědělský půdní fond 
BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka 
ÚSES územní systém ekologické stability 
LBC lokální biocentrum 
LBK lokální biokoridor 
ZPF zemědělský půdní fond 
PUPFL pozemky určené pro funkci lesa 
CHLÚ chráněné ložiskové území 
ZVHS zemědělská vodohospodářská správa 
KHS Krajská hygienická stanice 
CDV centrum dopravního výzkumu 
HZS Hasičský záchranný sbor 
VUSS Vojenská stavební a ubytovací správa 
VAK Vodovody a kanalizace 
ŘSD  Ředitelství silnic a dálnic 
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Pardubice, listopad 2012 
 
Zpracovali: 
 
urb. a arch. část : Ing. arch. P. Kopecký 
vodohosp. část : převzato  
elektrorozvody : ing. Koza, A. Liška 
plynovody  : převzato 
ZPF   : Ing.arch. P. Kopecký 
ÚSES   : převzato, Ing. Baladová 
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B1/b - Odůvodnění dle § 53 odst. 4 a 5 zákona č. 183/2006 Sb.úb 
 
 

7 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem 
 
Návrh Územního plánu Mikulovice je v souladu s "Politikou územního rozvoje 

ČR" (PÚR ČR), která byla projednána vládou ČR a schválena usnesením vlády č. 929 
ze dne 20.7.2009. Politika územního rozvoje ve svém návrhu pro rozvojové oblasti 
požaduje, při respektování republikových priorit územního plánování, umožňovat 
v rozvojových oblastech a rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti 
s rozvojem veřejné infrastruktury. Z tohoto důvodu je nutnost v rozvojových oblastech 
a v rozvojových osách vytvářet, udržovat a koordinovat územní připravenost na 
zvýšené požadavky změn v území, zachování odpovídajícího využívání území a 
zachování hodnot. Řešené území leží v rozvojové oblasti OB4 - Rozvojová oblast 
Hradec Králové/Pardubice, pro Územní plán Mikulovice (dále jen „ÚP Mikulovice“) 
nevyplývá žádný specifický požadavek.  

   
Návrh ÚP Mikulovice zohledňuje mimo jiné tyto uvedené republikové priority 

územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území: 
 
- ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty 

území vč. urbanistického, architektonického a archeologického dědictví – při tvorbě 
územního plánu Mikulovice byl v návrhu zadání požadavek na prověření lokality (Z6) o 
rozsahu 8,0 ha, která leží východně od areálu kostela; jedná se o velmi významnou 
archeologickou lokalitu s detekovanými nálezy dokládající osídlení již od dob pravěku. 
Z tohoto důvodu Archeologický ústav Akademie věd ČR v.v.i. nepolevuje v úsilí zařadit 
alespoň část, doposud nezastavěného území, do chráněných kulturních památek. 
S ohledem na nutnost respektování archeologického dědictví byla lokalita Z6 
vypuštěna z procesu pořízení územního plánu a do návrhu zadání byl doplněn 
požadavek na důsledné prověření lokalizace a rozsahu rozvojových záměrů 
s ohledem na ochranu archeologického dědictví tzv. „Maltskou konvenci“. Tímto 
postupem se už od počátku pořizování územního plánu zohledňovali republikové 
priority územního plánování - ve veřejném zájmu chránit archeologické dědictví.  

- vymezovat a chránit před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření 
souvislých ploch veřejně přístupné zeleně - územní plán vymezuje a tím i stabilizuje 
konkrétní plochy veřejně přístupné zeleně a to jak samostatně, jako prvky územního 
systému ekologické stability, ploch změn v krajině tak i jako součást ploch s rozdílným 
způsobem využití. 

- vytvářet podmínky pro lepší dostupnost území a zkvalitňování dopravní a 
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny a minimalizaci fragmentace 
krajiny – územní plán zpřesňuje nový koridor železniční tratě č. 238 Pardubice- 
Chrudim, který prochází východním okrajem území (jedná se o přeložku stávající 
železniční tratě č. 238, která prochází západním okrajem území a její přeložka je 
vymezena v nadřazené dokumentaci – Zásadách územního rozvoje Pardubického 
kraje, dále také „ZÚR Pk“); ke zkvalitnění dopravní infrastruktury  dojde také návrhem 
koridoru pro rozšíření stávající komunikace I/37 Pardubice – Chrudim na čtyřpruh 
(také požadavek ZÚR Pk); oba výše uvedené koridory jsou zařazeny do veřejně 
prospěšných staveb. Návrhem těchto koridorů nedochází k zásadní fragmentaci 
krajiny - železniční trať č. 238 Pardubice- Chrudim prochází dle návrhu územního 
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plánu východním okrajem katastrálního území Mikulovice a stávající komunikace I/37 
Pardubice – Chrudim a návrh jejího rozšíření na čtyřpruh leží na rozhraní katastrů 
Mikulovice a Blato. Návrh dopravní infrastruktury je v souladu s návrhem urbanistické 
koncepce území.       

- zvyšovat bezpečnost a plynulost dopravy, ochranu a bezpečnost obyvatelstva a 
jeho ochranu před hlukem a emisemi a vytvářet podmínky pro enviromentálně šetrné 
formy dopravy – územní plán  návrhem veřejně prospěšných staveb v oblasti dopravní 
infrastruktury přispívá ke zvýšení bezpečnosti a plynulost dopravy; zastavitelné plochy 
u kterých bylo nebezpečí jejich ohrožení hlukem a emisemi byly ve veřejném zájmu 
z návrhu vypuštěny a u méně rizikových ploch byly stanoveny podmínky pro realizaci 
výstavby.  

- stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní a nákladní dopravy 
(železniční, silniční vodní a letecké), spojení městských oblastí s venkovskými - 
územní plán  návrhem dopravní infrastruktury – především nový koridor železniční 
tratě č. 238 Pardubice- Chrudim a rozšíření stávající komunikace I/37 Pardubice – 
Chrudim na čtyřpruh, stanovuje podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní a 
nákladní dopravy, která bude sloužit pro kvalitní propojení měst v rozvojové oblasti 
OB4 - Rozvojová oblast Hradec Králové/Pardubice a také pro propojení městských 
oblastí – Pardubice, Chrudim s oblastmi venkovskými (Mikulovicemi). 

 - požadovat řešení dalšího vývoje území v dlouhodobých souvislostech včetně 
nároků na veřejnou infrastrukturu – pro prověření využití některých ploch (Z12, Z15, 
Z 17 a Z20) stanovil územní plán podmínku zpracování územní studie, stanovil také 
lhůtu pro jejich pořízení; územní studie mají mimo jiné stanovit koncepci veřejné 
dopravní a technické infrastruktury.  

 
ÚP je dále koordinován s ÚPD sousedních obcí (zlepšení vazeb na sousední 

území) a se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje „ZÚR Pk“), vydanými 
dne 29.4.2010. 

Koordinace územně plánovací činnosti dle ZÚR Pk je mimo jiné v rozsahu priorit 
územního plánování, kterými jsou např.: 

- vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro 
zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní 
vazby – návrhem územního plánu byly vytvořeny podmínky pro umístění veřejně 
prospěšné stavby D101 - nového koridoru železniční tratě č. 238 Pardubice - Chrudim, 
na východním okraji území a veřejně prospěšné stavby D04 - rozšíření stávající 
komunikace I/37 Pardubice – Chrudim na čtyřpruh. Tyto vymezené koridory slouží pro 
umístění staveb dopravní infrastruktury, které budou složit pro zlepšení dopravní 
dostupnosti a dopravní obslužnosti území jednak mezi městy (Hradec Králové, 
Pardubice, Chrudim) a také mezi městy a obcemi a obcemi navzájem.   

- vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. 
Přitom se soustředit zejména na: 

- ochranu pozitivních znaků krajinného rázu – územní plán vymezuje a současně 
chrání prvky ÚSES, který zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství. Okolní 
krajinu územní plán chrání tím, že ve volné krajině nenavrhuje žádné zastavitelné 
plochy ani stavby; územní plán zajišťuje prostupnost krajiny formou sítí komunikací a 
polních cest.   

- zachování a citlivé doplnění výrazu sídel tj. nenarušovat cenné městské a 
venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou 
zástavbou, omezení fragmentace krajiny - územní plán navrhuje zastavitelné plochy, 
plochy přestavby a také územní rezervy; návrh územního plánu navazuje na původní 
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územní plán, vychází z nových podmínek v území, z požadavků obce (a majitelů 
pozemků) a dotčených orgánů a je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu 
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. Nové  rozvojové plochy včetně 
plochy územní rezervy navazují přímo na zastavěné území obce a vyplňují stávající 
proluky. Územní plán svým návrhem respektuje dochovanou urbanistickou strukturu 
historického sídla včetně drobných objektů místních pamětihodností. Významnou 
kulturní památkou na území obce je areál kostela sv.Václava situovaný na východní 
straně vesnice na mírném návrší; tento areál má pro sídlo důležitou krajinotvornou a 
panoramatickou funkci, kterou územní plán respektuje a stanovením specifických 
podmínek rozvojových ploch také zachovává.  

  - ochrana obyvatel před zdravotními riziky a narušené kvality prostředí zejména 
ve vztahu k vysoké zátěži hlukem – tato problematika je územním plánem důsledně 
řešena; výrazným zdrojem hlukového zatížení v územním plánu je návrh veřejně 
prospěšných staveb D101 - nový koridor železniční tratě č. 238 Pardubice - Chrudim, 
na východním okraji území a D04 - rozšíření stávající komunikace I/37 Pardubice – 
Chrudim na čtyřpruh (zpřesněné koridory se ZÚR Pk). Z důvodu zvýšené hlukové 
zátěže z těchto veřejně prospěšných staveb byly z návrhu územního plánu vypuštěny 
zastavitelné plochy Z 29, Z 15 a Z18 (značení lokalit je dle návrhu zadání). 
Zastavitelné plochy Z 10, Z 11, Z 12, Z 14, Z 15, Z 21 byly převzaty z původního 
územního plánu a s ohledem na to, že je u nich nebezpečí hlukového zatížení mají 
v územním plánu stanovené specifické podmínky, že v dalších fázích projektové 
dokumentace bude prokázáno dodržení platných hygienických limitů hluku. U 
zastavitelných ploch a ploch přestavby, kde vzniká nebezpečí hlukové, nebo jiné 
zátěže z provozu v těchto plochách jsou stanoveny specifické podmínky, že jejich 
činnosti nebude nad mez přípustnou ohrožovat okolní plochy. U zastavitelných ploch 
Z 20, Z 22 a u přestavbové plochy P 1, jsou pro oddělení od sousedních ploch 
navrženy plochy izolační a ochranné zeleně.     

- vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na 
území kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových 
osách. Přitom se soustředit zejména na: 

- 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 - posílení 
kvality života obyvatel a obytného prostředí územní plán řeší v první řadě 
prostřednictvím navržené dopravní infrastruktury (nový koridor železniční tratě č. 238 
Pardubice - Chrudim, na východním okraji území a rozšíření stávající komunikace I/37 
Pardubice – Chrudim na čtyřpruh). Tímto návrhem mají obyvatelé obce možnost 
bezkolizní, rychlé a bezpečné dopravní dostupnosti všech sídel v okolí (měst i 
sousedních obcí). Blízkost měst Pardubice a Chrudim v návaznosti na výhodnou 
dopravní dostupnost se dále odráží v poptávce bydlení, na kterou územní plán reaguje 
návrhem zastavitelných ploch pro bydlení formou bydlení městského, příměstského a 
venkovského. Urbanistické řešení územního plánu navazuje na stávající historickou 
strukturu obce, jsou stanoveny podmínky pro architektonické řešení hlavně z důvodu 
zachování jedinečného panoramatu obce (areál kostela na mírném návrší na východní 
straně vesnice). Územní plán navrhuje dostatečné zastoupení ploch veřejných 
prostranství – stávající veřejné prostranství v prostoru návsi v okolí rybníka, veřejná 
zeleň v centru k.ú. Blato a také v zastavitelné ploše Z12; v zastavitelných plochách 
Z12, Z15, Z 17 a Z20 budou plochy veřejných prostranství vymezeny ve zpracovaných  
územních studiích (do 5-ti let od vydání územního plánu). Územní plán vymezuje 
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plochy veřejné zeleně – ochranné, izolační a zeleně přírodního charakteru; územní 
plán řeší koncepci veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování; 
prostupnost krajiny územní plán zajišťuje sítí komunikací a polních cest, které 
umožňují také přístupnost jednotlivých pozemků a také propojení se sousedními 
obcemi. 

 vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování celistvosti 
sídel, preference rekonstrukcí a přestaveb před výstavbou ve volné krajině – 
územní plán svým návrhem respektuje historickou urbanistickou strukturu 
zástavby v obci; v zastavěném území lze využít pro dostavbu stávající proluky 
popřípadě větší zahrady, čímž je respektován požadavek pro vyvážené a 
efektivní využívání zastavěného území; územní plán návrhem zastavitelných 
ploch zachovává celistvost sídla; nově vymezené zastavitelné plochy navazují 
na stávající zástavbu v okrajových částech obce, vyplňují proluky, vychází 
z původní územně plánovací dokumentace a respektují započatou výstavbu 
v obci. Územní plán navrhuje především plochy pro bydlení v rodinných 
domech – městské a příměstské, dále plochy pro občanskou vybavenost – 
komerční, plochy pro výrobu a skladování, plochy dopravní a plochy ochranné a 
izolační zeleně. Všechny zastavitelné plochy navazují přímo na zastavěné 
území obce, nejsou navrženy žádné plochy výstavby ve volné krajině. 

 
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, mimo jiné stanovují: 

-  zlepšit vazby Pardubic jižním směrem - Chrudim – Slatiňany – obec Mikulovice 
je součástí rozvojové oblasti republikového významu OB4 Hradec Králové – 
Pardubice, což se odráží také v návrhu územního plánu. Zlepšení vazeb Pardubic 
jižním směrem je řešeno v první řadě návrhem  dopravní infrastruktury, která je 
v Územním plánu Mikulovic řešena návrhem veřejně prospěšných staveb D101 - nový 
koridor železniční tratě č. 238 Pardubice - Chrudim, na východním okraji území a D04 
- rozšíření stávající komunikace I/37 Pardubice – Chrudim na čtyřpruh (zpřesněné 
koridory se ZÚR Pk); návrhem dopravní infrastruktury je podpořen rozvoj dalších 
vazeb v oblasti OB4; pro zlepšení a posílení těchto vazeb nabízí územní plán 
zastavitelné plochy především pro bydlení a také pro podnikání (plochy pro občanskou 
vybavenost – komerční, plochy pro výrobu a skladování). 

 - zlepšit novými stavbami železniční spojení Slatiňany – Chrudim – Pardubice – 
Hradec Králové pro aglomerační hromadnou dopravu – tento úkol územní plán plní 
návrhem veřejně prospěšné stavby D101 - nový koridor železniční tratě č. 238 
Pardubice – Chrudim. 

- 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 - obec Mikulovice návrhem územního plánu 
vytváří v rozvojové oblasti OB4 sídlo s nabídkou dostatečného množství 
zastavitelných ploch pro bydlení, ale také odpovídající plochy pro občanskou 
vybavenost – komerční, plochy pro výrobu a skladování; všechny tyto plochy mají 
vazbu na kvalitní veřejnou dopravu. Jak Pardubice, tak Hradec Králové jsou krajská 
města s velmi dobrou sociální infrastrukturou, pracovními příležitostmi, kulturními, 
vzdělávacími a jinými možnostmi. Výhodná poloha těchto blízkých měst doplňuje vyšší 
občanskou vybavenost a pracovní příležitosti pro obec. Prvky přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území jsou návrhem územního plánu – jednak samotným 
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návrhem zastavitelných ploch ale také především stanovením specifických podmínek 
pro jednotlivé zastavitelné plochy – respektovány. 

 - 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 - Územní plán Mikulovic navrhuje především zastavitelné 
plochy pro bydlení – městské a příměstské, rozsah těchto ploch je územním plánem 
vyhodnocen. Celková potřeba ploch pro bydlení je 143 750 m2; plochy pro bydlení 
vymezené v územním plánu mají celkovou výměru 177 902 m2 což vytváří 23,7 %  
rezervu (dostatečné množství ploch pro bydlení přispívá také k umírněné tvorbě cen 
pozemků). Další zastavitelné plochy jsou v převážné většině převzaty z původního 
územního plánu. Všechny zastavitelné plochy jsou navrženy s ohledem na dopravní a 
technickou infrastrukturu s ohledem na všechny limity v území a také s ohledem na 
ochranu krajiny.       

- rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat do ploch s vazbou na železnici a 
silnice nadřazené sítě, přístav a letiště - v Územním plánu Mikulovic jsou pro 
ekonomické aktivity navrženy především zastavitelné plochy občanského vybavení – 
komerční zařízení malá a střední, plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná 
výroba,  plochy výroby a skladování – zemědělská výroba; tyto plochy jsou navrženy 
s vazbou na sinici I/37, která je územním plánem navržena jako veřejně prospěšná 
stavba D04 - rozšíření stávající komunikace I/37 Pardubice – Chrudim na čtyřpruh; 
způsob dopravního napojení zastavitelných ploch Z17 a Z20 bude dle územního plánu 
řešen územní studií.  

- orientovat ekonomické aktivity na plochy brownfields – v Územním plánu 
Mikulovic se nachází pouze jedna plocha brownfields – část bývalého areálu družstva 
Stavby; dle územního plánu se jedná o plochu přestavby určenou pro plochu 
technické infrastruktury – pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady.  

- respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území - přírodní 
hodnoty území územní plán respektuje a zachovává především vymezením systému 
ekologické stability, který zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, 
příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření základu pro 
mnohostranné využívání krajiny. Územní plán zachovává systém sídelní zeleně tzn. 
převážně volně rozptýlená vysoká zeleň po celé ploše obce, aleje podél komunikací, 
vodotečí a na plochách veřejného prostranství. Územní plán respektuje návrhem ploch 
s rozdílným způsobem využití nemovité kulturní památky (kostel sv. Václava, tepaný 
kříž oddělen od podstavce) a také drobné objekty místních pamětihodností. Územní 
plán upozorňuje na skutečnost, že řešené území je územím s archeologickými nálezy; 
upozorňuje na oznamovací povinnosti stavebníků v případě archeologických nálezů. 
Všechny civilizační hodnoty v území jsou koncepcí územního plánu respektovány, 
zachovávány a rozvíjeny v souladu s podmínkami v území a v souladu s platnou 
legislativou. 

- Požadavek na vymezení a zpřesnění koridoru nadmístního významu pro 
umístění veřejně prospěšné stavby D04 – silnice I/37 Pardubice – Medlešice, rozšíření 
– územní plán vymezuje a zpřesňuje veřejně prospěšnou stavbu D04 pro rozšíření 
stávající komunikace I/37 Pardubice – Medlešice na čtyřpruh. Při východní straně 
stávající komunikace je navržen koridor jako rozvojová plocha Z 26 o max. šířce 50m. 

- Požadavek na vymezení a zpřesnění koridoru nadmístního významu pro 
umístění veřejně prospěšné stavby D101 – železniční trať Medlešická spojka – 
stávající železniční trať č. 238 Pardubice – Chrudim, která prochází západním okrajem 
řešeného území bude přeložena k východní hranici se sousedními Ostřešany jako tzv. 
„Medlešická spojka“. Ve východním okraji katastru proto územní plán navrhuje veřejně 
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prospěšnou stavbu D101 – železniční trať Medlešická spojka jako rozvojovou plochu 
Z27. 

 
 
 
 
 
 

8 Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování, 
zejména s požadavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území  
 
Územní plán Mikulovice naplňuje cíle územního plánování stanovené § 18 a řeší 

úkoly územního plánování dle § 19 stavebního zákona v rozsahu stanoveném 
schváleným zadáním územního plánu. Naplňování těchto cílů a úkolů směřuje 
k udržitelnému rozvoji území spočívajícím ve vyváženém vztahu podmínek pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území.  

Obec Mikulovice je svojí rozlohou (343 ha) i počtem obyvatel (1121) obcí, která 
leží v blízkosti  měst Pardubice a Chrudim. Územní plán při návrhu koncepce rozvoje 
obce vychází z podmínky respektování její polohy s ohledem na okolní obce a města a 
jejího významu. Návrh územního plánu zohledňuje původní územně plánovací 
dokumentaci (toho času již neplatné) a historickou urbanistickou strukturu obce; 
navrhuje především zastavitelné plochy pro bydlení, plochy pro občanské vybavení, 
plochy výroby a skladování, plochy veřejných prostranství, plochy zeleně, plochy 
technické infrastruktury plochy pro dopravní infrastrukturu silniční a železniční. Dle 
vyhodnocení využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch, územní plán navrhuje potřebné plochy pro bydlení včetně 23,7% 
rezervy. K plochám bydlení územní plán navrhuje odpovídající plochy pro občanské 
vybavení, plochy výroby a skladování a potřebné plochy dopravní infrastruktury; 
všechny zastavitelné plochy navazují na zastavěné území obce. Nabídkou ploch pro 
bydlení nastane nárůst počtu obyvatel obce, která svojí polohou s dobrou dopravní 
dostupností umožňuje dojížďku za prací do kontaktních území, přičemž územní plán 
nabízí pro drobné podnikání odpovídající plochy výroby a skladování pro drobnou a 
řemeslnou výrobu a také pro zemědělskou výrobu. Obec má tedy ambice být 
v hospodářské oblasti částečně soběstačná, její snahou je zachování charakteru sídla 
s kvalitním bydlením s možností krátkodobé rekreace a drobného podnikání s dobrou 
dopravní dostupností okolních větších obcí a měst.  

Územní plán svým návrhem chrání přírodní hodnoty území - převažující bonitní 
třídy zemědělské půdy ochrany I. a II, lesní plochy, vodní plochy a toky.; vymezením 
systému ekologické stability zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, 
návrhem přírodních ploch a ploch smíšených nezastavěného území vytváří základ pro 
mnohostranné využívání krajiny.   

V obci se nacházejí kulturní hodnoty - nemovitá kulturní památka kostel sv. 
Václava zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek; územní plán stanovuje 
specifické podmínky pro zástavbu v dotčených zastavitelných plochách - zástavbou je 
nutno zohlednit ochranu panoramatické a krajinotvorné funkce areálu kostela sv. 
Václava. Kostel je současně také hodnotou architektonickou; další významné 
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architektonické hodnoty se v obci nenachází. Architektonickou hodnotu ve spojitosti 
s urbanistickou tvoří historické jádro obce s vesnickou zástavbou, kterou územní plán 
chrání stanovenými podmínkami prostorového uspořádání ploch s rozdílným 
způsobem využití.  

Územní plán poučuje investory o jejich povinnostech z důvodů, že je celé území 
územím s archeologickými nálezy. Územní plán chrání lokalitu (dle projednávaného 
návrhu zadání lokalita Z6), která byla v průběhu projednávání územního plánu obce 
Mikulovice prohlášená archeologickou pravěkou polykulturní lokalitou (rozhodnutím 
Ministerstva kultury ČR čj. MK 37441 / 2011 OPP ze dne 18. 7. 2011, které bylo 
napadeno rozkladem; výsledkem rozkladu je, že je věc vrácená k novému projednání); 
lokalita je plochou NZ – plocha zemědělská. 

Nezastavěné území je územním plánem chráněno tím, že každá plocha má dle 
svého typu stanoveny podmínky pro její využití. 

Navržené řešení územního plánu je v souladu s principy udržitelného rozvoje 
území, což je popsáno v kapitole „Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území“. 

 
 
 
 
 
 

9 Vyhodnocení souladu s  požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů 
 
Pořízení Územního plánu bylo schváleno usnesením č. 4 Zastupitelstva obce 

Mikulovice (dále jen „zastupitelstva“) konaného dne 05.února 2007. Usnesením 
zastupitelstva č. 3/2008 ze dne 05.května 2008 byl schválen pan Eduard Šmejdíř, jako 
určený zastupitel, který bude spolupracovat s pořizovatelem územního plánu a tímto 
usnesením bylo schváleno pořízení územního plánu Magistrátem města Pardubic 
(dále jen „pořizovatel“). 

Pořizovatel obdržel od obce dne 11.listopadu 2008 podněty ke zpracování 
územního plánu; tyto podněty pořizovatel v souladu s § 46 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“) posoudil a se svým stanoviskem je předal dne 19.prosince 
2008 k rozhodnutí zastupitelstva obce. Dne 18.června 2009 předložil pořizovatel se 
svým stanoviskem zastupitelstvu obce ke schválení ještě dodatečně obdržený návrh 
lokality nového územního plánu. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo jednotlivé 
lokality usnesením č. 2/2009 dne 02.března 2009 a dodatečnou lokalitu usnesením č. 
4 pod bodem č. 13 dne 29.června 2009. 

Návrh zadání byl zpracován ve spolupráci s určeným zastupitelem, kterým byla 
konečná verze zadání odsouhlasena a předána pořizovateli dne 02.prosince 2009. 
Zadání Územního plánu Mikulovice bylo projednáno v souladu s § 47 stavebního 
zákona ve dnech od 15.prosince 2009 do 14.ledna 2010. Požadavky a podněty od 
dotčených orgánů, a samotné obce k obsahu zadání územního plánu byly v návrhu 
zadání zohledněny, sousední obce neuplatnili žádné podněty. Připomínky k obsahu 
zadání od veřejnosti byly vyhodnoceny a do zadání zapracovány. Požadavek na 
vyhodnocení vlivu územní ho plánu na životní prostředí nebyl uplatněn. 

Zadání Územního plánu Mikulovice bylo schváleno usnesením zastupitelstva č. 
3/2010 dne 12. dubna 2010.  Na základě pracovní schůzky obce dne 22.června 2010, 
na které se projednávalo schválené zadání územního plánu, konkrétně některé 
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problematické lokality, bylo vyvoláno opětovné jednání obce, pořizovatele a 
konkrétních dotčených orgánů. Předmětem bylo další projednání možností řešení 
některých problematických lokalit v území, konkrétně se jednalo s Magistrátem města 
Pardubice, úsekem památkové péče, Krajskou hygienickou stanicí Pardubice a 
Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního prostředí a zemědělství. 
Dne 14. prosince 2010 požádala obec prostřednictvím určeného zastupitele, pana 
Eduarda Šmejdíře o rozšíření a rozpracování vyhodnocení výsledků projednání 
návrhu zadání územního plánu a dále pak o úpravu zadání a to vše ve smyslu 
proběhlých jednání s dotčenými orgány.   

Pořizovatel v souladu s výsledky těchto jednání schválený návrh zadání a 
vyhodnocení projednání návrhu zadání dopracoval. Takto upravený dokument 
předložil zastupitelstvu obce k opětovnému schválení. Zadání Územního plánu 
Mikulovice bylo schváleno usnesením zastupitelstva č. 10 dne 20. prosince 2010 a 
současně usnesení č. 3/2010 ze dne 12. dubna 2010 bylo revokováno. 

Na základě schváleného zadání byl projektantem zpracován návrh územního 
plánu, který byl předán obci a následně dne 30.května 2011 pořizovateli.   

Společné jednání územního plánu (tj. projednání s dotčenými orgány sousedními 
obcemi a krajským úřadem) bylo zahájeno 19. července 2011. Termín pro uplatnění 
stanovisek a připomínek byl stanoven do 18. srpna 2011. S ohledem na problémy 
budoucího hlukového zatížení v území hlavně z návrhu přeložky železniční tratě č. 
238 Pardubice – Chrudim (Medlešická spojka) a z návrhu rozšíření silniční 
komunikace I/37 na čtyřpruh, bylo v rámci vyhodnocení společného jednání stanovisko 
s Krajskou hygienickou stanicí Pardubice dohodnuto. Z důvodu uplatněného 
stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství, ve kterém byl požadavek na přehodnocení záborů zemědělské půdy na 
třídách ochrany I. a II. bylo toto stanovisko s dotčeným orgánem také dohodnuto. 

Dne 29. února 2012 bylo požádáno o úpravu návrhu územního plánu, dle 
výsledků společného jednání, projektantem. Pořizovatel požádal dne 23. března 2012 
o souhlas dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb,. o ochraně zemědělského půdního 
fondu; souhlas byl vydán Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního 
prostředí a zemědělství dne 10. dubna 2012. 

Následně bylo požádáno v souladu s § 51 stavebního zákona Krajský úřad, 
odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů o posouzení návrhu Územního 
plánu Mikulovice. Stanovisko krajského úřadu bylo obdrženo dne 25. května 2012 a 
konstatovalo se v něm, že návrhem územního plánu byly naplněny požadavky na 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy. 

Veřejné projednání návrhu územního plánu bylo svoláno v souladu se stavebním 
zákonem na 17. července 2012, na jednání byly pozvány dotčené orgány, sousední 
obce, úřad územního plánování a krajské úřady a veřejnost. Úplná dokumentace 
návrhu byla vystavena na internetových stránkách města Pardubice a obce 
Mikulovice. V průběhu řízení o návrhu územního plánu bylo obdrženo 10 stanovisek 
od dotčených orgánů.  

Sousední obce a krajský úřad neuplatnili žádné připomínky. V průběhu řízení 
byly obdrženy 3 připomínky a 17 námitek. V rámci zpracování vyhodnocení veřejného 
projednání návrhu ÚP Mikulovice uplatnil pořizovatel pokyny k úpravě územního  
plánu, které vycházeli z dikce stvebního zákona, jeho prováděcích vyhlášek a ze 
zpracované metodiky MINIS (Minimální standard pro digitální zpracování územních 
plánů v GIS)  Zpracované vyhodnocení veřejného projednání návrhu územního plánu 
bylo předáno projektantovi k zapracování.   
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Na základě vyhodnocení veřejného projednání návrhu územního plánu, 
konkrétně rozhodnutí o námitkách, byl upraven (nepodstatná úprava) rozsah 
zastavitelné plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba Z20 a z tohoto 
důvodu a také z důvodu aktualizace zastavěného území k 31. 10. 2012 pořizovatel 
požádal o souhlas dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb,. o ochraně zemědělského 
půdního fondu; souhlas byl vydán Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem 
životního prostředí a zemědělství dne 23.11.2012 pod č.j. KrÚ 70243/2012/OŽPZ/Bo 
(tímto souhlasem se příslušná část stanoviska KrÚ 20411/2012/OŽPZ/Bo ze dne 
10.4.2012 ruší). 

Pořizovatel následně přezkoumal návrh Územního plánu Mikulovice dle § 53 
stavebního zákona, jeho závěry jsou součástí tohoto odůvodnění.    

Návrh Územního plánu Mikulovice 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, které vymezilo jeho rozsah a podmínky jeho zpracování. Formální, tj. textové 
a grafické zpracování dokumentace je přehledné a jednoznačné.  

 
 
 
 
 
  

10 Vyhodnocení souladu s  požadavky zvláštních právních předpisů 
– soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů  
 
V procesu společného jednání Územního plánu Mikulovice bylo uplatněných 11 

stanovisek dotčených orgánů, (viz tabulka „Vyhodnocení společného jednání návrhu 
ÚP Mikulovice“).   

S ohledem na problémy budoucího hlukového zatížení v území hlavně z návrhu 
přeložky železniční tratě č. 238 Pardubice – Chrudim (Medlešická spojka) a z návrhu 
rozšíření silniční komunikace I/37 na čtyřpruh, bylo v rámci vyhodnocení společného 
jednání stanovisko s Krajskou hygienickou stanicí Pardubice dohodnuto. Z důvodu 
uplatněného stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství, ve kterém byl požadavek na přehodnocení záborů 
zemědělské půdy na třídách ochrany I. a II. bylo toto stanovisko s dotčeným orgánem 
také dohodnuto (viz tabulka „Vyhodnocení společného jednání návrhu ÚP 
Mikulovice“).   

Následně byla provedena úprava návrhu Územního plánu Mikulovice 
projektantem.    

Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu 
Mikulovice bylo svoláno na 17. července 2012. V průběhu řízení o návrhu územního 
plánu bylo obdrženo 8 stanovisek dotčených orgánů. V rámci zpracování rozhodnutí o 
námitkách a vyhodnocení připomínek byly obdrženy 3 stanoviska dotčených orgánů. 
Do návrhu Územního plánu Mikulovice je zapracováno vyhodnocení stanovisek a 
připomínek a rozhodnutí o  námitkách dle tabulky „Vyhodnocení veřejného projednání 
návrhu ÚP Mikulovice“.   

V průběhu pořizování Územního plánu Mikulovice nebyl řešen žádný rozpor. 
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11 Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území 
 
V návrhu zadání územního plánu Mikulovice nebyl požadavek na vyhodnocení 

vlivu na udržitelný rozvoj území pořizovatelem stanoven a ani dotčený orgán – Krajský 
úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství v souladu s § 47 
odst. 3 stavebního zákona, toto vyhodnocení nepožadoval (č.j. 61704/2009/OŽPZ/PI 

ze dne 7.1.2010).   
Na základě ustanovení § 45i odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny k návrhu zadání, vydal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství stanovisko zn. 4236/2010/OŽPZ/Le ze dne 25.1.2010, ve 
kterém stanovil, že dokumentace nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí 
oblasti ani evropsky významné lokality.  

Na základě výše uvedeného nebylo vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území 
zpracováno. 

I přes to, že pro návrh územního plánu nebylo vyhodnocení vlivu na udržitelný 
rozvoj území zpracováno, hlavním cílem územního plánování, který byl požadován 
také zadáním územního plánu 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. 

Životní prostředí 
Územní plán svým návrhem respektuje chrání a rozvíjí přírodní hodnoty v území. 

Územní plán vymezuje systém ekologické stability (SES), především systém lokálních 
biocenter a biokoridorů, do řešeného území nezasahují prvky vyššího, regionálního 
nebo nadregionálního významu. Vymezením SES je zajištěno uchování a reprodukce 
přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a 
vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Územní plán řeší a obnovuje 
zanedbané cesty v krajině, které umožňují přístup na jednotlivé pozemky, spojují obec 
s ostatními sídly a zajišťují tak průchodnost řešeného území. Územní plán svým 
návrhem chrání další přírodní hodnoty území - převažující bonitní třídy zemědělské 
půdy ochrany I. a II, lesní plochy, vodní plochy a toky. Územní plán návrhuje opatření 
proti negativním důsledkům soustředěného odtoku extremních srážkových vod 
v Mikulovicích a sice zvýšení hráze stávajícího suchého poldru o cca 40 cm, pro 
padesátiletou vodu o cca 110 cm a pro stoletou vodu o cca 130 cm. Hráz suchého 
poldru, její případné rozšíření  a čáry rozlivu jsou zakresleny v koordinačním výkrese. 
Mezi přírodní hodnoty v území, které územní plán chrání patří plochy zeleně na 
veřejných prostranstvích, které leží v centru zastavěného území obce, dále plochy 
zeleně soukromé a vyhrazené, zeleně ochranné a izolační, plochy zeleně přírodního 
charakteru, které leží v zastavěném území obce. Na tyto plochy navazují plochy 
přírodní, a plochy smíšené nezastavěného území. Územní plán a jeho jednotlivé 
plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrhovány tak, aby nedocházelo ke 
vzájemnému negativnímu ovlivňování a podmínky využití jednotlivých ploch jsou 
stanoveny tak, aby v samotné ploše nevznikali vzájemně nevhodné způsoby využití. S 
ohledem na přírodní potenciál řešeného území nejsou ve volné krajině navrhovány 
žádné plochy a stavby.  

Hospodářský rozvoj 
Územní plán navrhuje navrhuje především zastavitelné plochy pro bydlení, 

plochy pro občanské vybavení, plochy výroby a skladování, plochy veřejných 
prostranství, plochy zeleně, plochy technické infrastruktury plochy pro dopravní 
infrastrukturu silniční a železniční, plochy přírodní, a plochy smíšené nezastavěného 
území. Z hlediska hospodářského rozvoje územní plán nabízí zastavitelnou plochu 
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výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba, plochu výroby a skladování – 
zemědělská výroba. Kromě těchto ploch jsou v územním plánu stabilizované plochy 
výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba, plocha výroby a skladování – 
zemědělská výroba. Možnost drobného podnikání je i v plochách pro bydlení a 
v plochách občanského vybavení za podmínek, že provoz nebude rušit hlavní funkci 
bydlení a své okolí nad míru přípustnou.  

Soudržnost společenství obyvatel 
Pro soudržnost společenství obyvatel je především důležité umístění jednotlivých 

zastavitelných ploch pro bydlení s ohledem na stávající zastavěné území jejich 
návaznost na plochy přírodní, veřejná prostranství, občanskou vybavenost a další. 
Územní plán navrhuje zastavitelné plochy pro bydlení, které navazují přímo na 
zastavěné území obce, nebo vyplňují stávající proluky, nebo vytváří arondaci sídla. 
Největší zastavitelnou plochou je lokalita Z12 (6,64 ha), která byla převzata z 
původního územního plánu; vzhledem k její velikosti územní plán stanovuje pořadí 
změn v území – etapizaci. Výstavba v obci v zastavitelných plochách pro bydlení 
probíhá toho času postupně, individuální formou výstavby, čož je pro vytváření 
soudržnosti obyvatel příznivé. Zachování postupné formy výstavby je důležitým 
faktorem pro obec, hlavně pro soužití obyvatel.  

Územní plán vytváří příznivé podmínky pro soudržnost obyvatel zachováním 
ploch veřejných prostranství v centru obce a také v centru k.ú. Blato, v k.ú. Mikulovice  
doplněním ploch pro občanskou vybavenost.   

Z výše uvedeného popisu řešení Územního plánu Mikulovice vyplývá závěr, že 
územní plán navrhuje vyvážený rozvoj území. Zastavitelné plochy jsou navrženy 
s ohledem na jejich potřebu i s 23,7 % rezervou, což vytváří umírněnou tvorbu cen 
pozemků na trhu; územní plán svým návrhem zohledňuje bonitní hodnotu zemědělské 
půdy, která je v oblasti monokulturní bezlesé krajiny významnou hodnotou v oblasti 
pilíře životního prostředí a hospodářského rozvoje. Pilíř životního prostředí, který je dle 
stávajícího stavu nevyvážen s pilířem hospodářského rozvoje a soudržností 
společenství obyvatel, územní plán navrhuje posílit především návrhem funkčního 
systému ekologické stability. Pilíř životního prostředí je dále posílen návrhem rozšíření 
komunikace I/37 na čtyřpruh, což výrazným způsobem odlehčí stávající dopravní 
zátěži především v k.ú. Mikulovice; odlehčením provozu na komunikaci II/324 bude 
vytvořena lepší provázanost území východně a západně od komunikace. Trasa 
stávající komunikace I/37 i s jejím rozšířením je vytvořena bariéra mezi jednotlivými 
katastry, k.ú. Mikulovice a k.ú. Blato; tato bariéra má ve svém konečném důsledku pro 
území obce přínosný efekt, odvede dopravu z obce, je spojením obce s okolními 
obcemi a městy; územní plán svým řešením tak navrhuje z hlediska udržitelného 
rozvoje vyváženou obec, přičemž vyváženost platí také pro jednotlivá katastrální 
území. 

 
 
 
 
 
 

12 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. 
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Na základě ustanovení § 45i odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny k návrhu zadání, vydal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství vyjádření zn. 4236/2010/OŽPZ/Le ze dne 25.1.2010, ve 
kterém stanovil, že dokumentace nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí 
oblasti ani evropsky významné lokality.   

 
 
 
 
 
  

13 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
 
V průběhu veřejného projednání bylo uplatněno 17 námitek. Rozhodnutí o 

námitkách a jejich odůvodnění je v tabulce „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu 
ÚP Mikulovice“, která je součástí kapitoly 10. - Vyhodnocení souladu s  požadavky 
zvláštních právních předpisů…..   

 
 
 
 
 
 

14 Vyhodnocení připomínek  
 
V procesu společného jednání Územního plánu Mikulovice byly uplatněny 2 

připomínky, jejich vyhodnocení je dle tabulky „Vyhodnocení společného jednání o 
návrhu ÚP Mikulovice“. V průběhu veřejného projednání byly uplatněny 3 připomínky, 
jejich vyhodnocení je dle tabulky „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP 
Mikulovice“. Obě tabulky jsou součástí kapitoly - Vyhodnocení souladu s  požadavky 
zvláštních právních předpisů…..   

 
 
 
 
  
  

15 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a 
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 
 
V zastavěném území obce je vzhledem k hustotě zastavění nová výstavba 

možná pouze v jednotlivých případech, a to na několika volných pozemcích, 
v prolukách nebo větších zahradách.  

Nový územní plán navrhuje především zastavitelné plochy pro bydlení, které 
navazují přímo na zastavěné území obce, nebo vyplňují stávající proluky, nebo vytváří 
arondaci sídla. Návrh zastavitelných ploch vychází z původního územního plánu ze 
schváleného zadní, kterého součástí byly také požadavky jednotlivých vlastníků a 
investorů.  
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Územní plán navrhuje zastavitelné plochy pro bydlení Z1, Z2, Z5, Z6, Z10, Z11, 
Z12, Z14, Z15, Z21, Z24, Z25 (12,07 ha), které jsou převzaty z původního územního 
plánu, pouze plocha Z12 (6,64 ha) byla překlopena z původní plochy výhledové. 
V některých plochách (Z1) již probíhá individuální výstavba rodinných domů. 

Plochy pro občanskou vybavenost Z3, Z15, Z17, jsou převzaty z původního 
územního plánu, pouze plocha Z7 a Z8 byla překlopena z původní plochy výhledové. 

Pro výrobu a skladování navrhuje územní plán plochu Z18 (třída ochrany IV.), 
Z19 (pro zemědělskou výrobu, třída ochrany I.), plochy Z20, Z22 jsou převzaty 
z původního územního plánu.  

Pro dopravní infrastrukturu navrhuje územní plán plochu Z23 (cyklostezka dle 
dokumentace k územnímu řízení), plochu Z26 (silniční) a plochu Z27 (železniční) 
převzaté z nadřazené dokumentace ZÚR Pk. 

Všechny ostatní zastavitelné plochy jsou převzaty z  původního územního plánu 
(P1), nebo jsou to plochy zeleně (Z9, Z4, části ploch P1, Z20, Z22 a R1). 

Územní plán navrhuje především zastavitelné plochy pro bydlení, ostatní 
zastavitelné plochy jsou převzaty z původního územního plánu, jedná se o plochy, 
které společně s plochami pro bydlení zajišťují funkční proporcionalitu jednotlivých 
ploch s rozdílným způsobem využití. Územní plán vyhodnotil potřeby vymezení 
zastavitelných ploch pro bydlení.  

Dle „Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch“ zpracovaného na základě metodického pokynu ÚUR 
2008 (viz. kapitola 3.2 odůvodnění ÚP) převyšuje množství navržených zastavitelných 
ploch pro bydlení v řešeném území odhadovanou potřebu o 23,7 %. Cílem návrhu 
územního plánu není navržení rovnováhy mezi nabídkou a potřebou ploch pro bydlení, 
ale vytvoření přiměřené rezervy. Návrh zastavitelných ploch pro bydlení je dle výše 
uvedeného dostatečný s dostatečnou rezervou (běžná rezerva je 20 %).  

Úkolem územnho plánu při návrhu zastavitelných ploch bylo především chránit 
území z hlediska požadavků zákona č. 334/1992 Sb.,  o ochraně zemědělského 
půdního fondu (dále jen OZPF), v platném znění, tj. z hlediska   záborů zemědělské 
půdy na třídách ochrany I. a II.; jedná se o nejcennější půdy v dané oblasti a jejich 
odnětí z hlediska zájmů OZPF není vhodné; územní plán proto v maximální míře tuto 
hodnotu při návrhu zohlednil. S ohledem na tuto skutečnost pořizovatel zažádal na 
základě § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o vydání souhlasu z hlediska záborů ZPF. 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne 
10.4.2012 pd čj. KrÚ 20411/2012/OŽPZ/Bo souhlas s vyhodnocením důsledků 
navrhovaného řešení na ochranu zemědělského půdního fondu ve smyslu ustanovení 
§ 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. Vzhledem k tomu, ža na základě rozhodnutí o námitkách 
byl upravován rozsah plochy Z20 o vydání souhlasu z hlediska záborů ZPF bylo 
zažádáno opětovně. Souhlas Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství byl vydán dne 23.11.2012 pd čj. KrÚ 70243/2012/OŽPZ/Bo 
s tím, že tímto souhlasem se příslušná část stanoviska KrÚ 20411/2012/OŽPZ/Bo ze 
dne 10.4.2012 ruší. 

Návrh všech výše uvedených ploch posiluje hospodářský, sociální pilíř a pilíř 
životního prostředí, na základě čeho lze považovat navrženou koncepci rozvoje obce 
za vyváže 

 
 

Pardubice, listopad 2012 
Zpracoval: 
Část B1/b :  Ing. arch. Mariana Zmítková  
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Poučení : 

 
Proti Územnímu plánu Mikulovice 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                  starosta obce  
 
 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 15-tým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
 
 
 
 


