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Zastupitelstvo obce Podůlšany, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále také „sta-
vební zákon“), za použití § 43 odst. 4, dále také § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evi-
dence územně plánovací činnosti v platném znění a § 171 zákona č. 500/2004 Sb. správ-
ní řád. 

v y d á v á 

 

ÚZEMNÍ PLÁN PODŮLŠANY 
 

jako opatření obecné povahy tento územní plán, schválené usnesením Zastupitelstva 
obce Podůlšany č…………………………dne………………...  
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 A - ÚZEMNÍ PLÁN 
A1 TEXTOVÁ ČÁST 

A1-1 
 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

A1-1/1 Vymezení území 

A1-1/1.1 Řešené území 

Řešené území je vymezeno správním obvodem obce Podůlšany, který obsahuje jedno 
katastrální území Podůlšany o ploše 334,0 ha. Na řešené území navazují správní obvody 
obcí Libišany, Praskačka (Krásnice), Staré Ždánice a Čeperka.  

Fyzicky je řešené území rozděleno silnicí II/333. Západně od této komunikace se nachá-
zejí rozsáhlé plochy orné půdy až k hranici Pardubického kraje s krajem Královéhradec-
kým. Východně od komunikace se nachází ohnisko osídlení a přírodně hodnotné území s 
tokem Opatovického kanálu. Na severu je řešené území vymezeno silnicí I/R35. 

A1-1/1.2 Vymezení zastav ěného území 

Zastavěné území obce Podůlšany je vymezeno v územním plánu ve Výkresu základního 
členění území (příloha č. A2-1) a v Hlavním výkresu (příloha A2-2). 

Zastavěné území, které bylo vymezeno ke dni 31. 3. 2012, je zakresleno do mapového 
podkladu DKM (digitální katastrální mapy) v měřítku 1 : 5 000, vydaného Katastrálním 
úřadem pro Pardubický kraj v 11/2014. 

Celková plocha zastavěného území je 24,6 ha, plocha nezastavěného území je 309,4 ha. 

A1-1/2 Základní koncepce rozvoje území obce a ochra na jeho hodnot 

A1-1/2.1 Hlavní cíle územního plánu 

Územní plán Podůlšan řeší funkční využití a uspořádání ploch na území obce jako celku, 
stanoví základní zásady organizace území a postup při jeho využívání v souladu s cíli a 
úkoly územního plánování a v souladu se Zadáním územního plánu, schváleným usnese-
ním Zastupitelstva obce Podůlšany č. 3 ze dne 28. ledna 2013. 

A1-1/2.2 Koncepce rozvoje území obce 

Rozvoj území obce bude vždy uskutečňován v souladu s principy udržitelného rozvoje 
území, ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj 
a sociální soudržnost obyvatel a v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Rozvoj 
území bude koordinován s územně plánovací dokumentací Pardubického kraje, územně 
plánovacími dokumentacemi sousedních obcí a se závěry (aktualizacemi) územně analy-
tických podkladů ORP Pardubice. 

Umisťování záměrů a staveb v území bude vždy respektovat limity využití území, rozvíjet 
jeho hodnoty a chránit charakter území a zohlední případné další lokální podmínky vy-
cházející z vlastností území. Rozvoj území obce nebude měnit charakter sídla a nebude 
narušovat stávající obraz sídla v krajině. 

Základní požadavky na rozvoj řešeného území stanovené územním plánem zahrnují ná-
sledující opatření v území: 

- stabilizace zastavěného území obce, posilování celistvosti zastavění a uzavře-
ní její urbanistické struktury vzhledem k navazující krajině, 
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- vymezení nových zastavitelných ploch v souladu s požadavky na rozvíjení ur-
banistické struktury obce a předpokládaným demografickým vývojem obce, 

- zkvalitnění urbanistické struktury obce a zapojení krajinné osy Opatovického 
kanálu do prostorové struktury sídla, 

- zlepšení pěší prostupnosti sídla a krajiny, doplnění komunikačního systému 
pro pěší v obci a napojení pěších tras na cesty ve volné krajině, 

- zvýšení kvality veřejných prostranství v obci v souvislosti s veřejnou infrastruk-
turou za účelem zvýšení kvality obytného a životního prostředí sídla a zlepšení 
podmínek denní rekreace, 

- posílení stávajících a doplnění nových prvků sídelní zeleně v úzké návaznosti 
na stávající a nová veřejná prostranství a v návaznosti na krajinnou zeleň, 

- doplnění přírodních prvků ve volné krajině (vodní plochy, doplnění cestní sítě 
pro pěší a cyklisty, využití potenciálu doprovodné a izolační zeleně) a jejich 
provázání se systémem sídelní zeleně (úprava měřítka krajiny, vytvoření po-
hledových horizontů a zlepšení prostupnosti krajiny). 

Z hlediska dlouhodobého horizontu rozvoje území je nutné promítnout do rozhodování o 
využití území a do aktualizací územního plánu možnost budoucího funkčního (rekreační-
ho) využití chráněného ložiskového území v jižní části řešeného území. 

A1-1/2.3 Hodnoty území, jejich ochrana a rozvíjení 

Územní plán vymezuje dále uvedené hodnoty území, které jsou předmětem ochrany, a 
které jsou pro jeho rozvoj podstatné. Zahrnují současně hodnoty chráněné příslušnými 
zvláštními zákony. Další rozvoj území je podmíněn ochranou a rozvojem těchto hodnot. 

Níže uvedené hodnoty území budou chráněny před všemi negativními vlivy, které mohou 
ohrozit jejich funkci, snížit jejich význam nebo ohrozit jejich trvání. Tyto hodnoty budou 
v dalším rozvoji obce posilovány a chráněny před negativními zásahy spojenými přede-
vším se záměry na změny využití území. 

Hodnoty přírodní  

Tabulka č. 1 

Označení Popis Charakteristika 

PR01 

Krajinný ráz území  Hodnota území je vymezena v kapitole 
A1-3 a zahrnuje především významné 
krajinné prvky východní části řešeného 
území a prostor Opatovického kanálu. 

PR02 

Plocha pro těžbu nerostných surovin a 
plochy zdrojů pitné vody 

Hodnota území je vymezena hranicí 
chráněného ložiskového území a hranicí 
ochranného pásma PHO I. a PHO II. 
VaK Pardubice. 

PR03 
Kvalitní zemědělský půdní fond v I. a II. 
třídě ochrany  

Hodnotou území jsou rozsáhlé plochy 
kvalitního ZPF v řešeném území. 

PR04 

Soubor určujících přírodních prvků 
v  území 

Jedná se o tyto hodnotné krajinné prvky: 
� soubor sídelní zeleně ve veřejném 

prostoru obce 
� doprovodná zeleň vodních toků, 

ploch a komunikací 
� liniové vodoteče v území se svojí 

doprovodnou vegetací 

PR05 
Krajinný celek Bohdanečsko a nevyhlá-
šená krajinná památková zóna 

Krajinný celek širšího rozsahu zasahují-
cí do řešeného území a plocha KPZ 
připravované k vyhlášení 

PR06 
Skladebné části funkčního a navrhova-
ného územního systému ekologické 
stability v řešeném území 

Hodnotou je soubor stávajících a navr-
hovaných ploch ÚSES v celém rozsahu 
řešeného území 
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Požadavky ÚP na ochranu zahrnují zejména: 

- ochrana jednotlivých prvků stávající charakteristické krajinné struktury (travní 
porosty, krajinná osa Opatovického kanálu, lesní komplex, mimolesní krajinná 
zeleň -  lesíky, remízky, aleje, liniové vodoteče a cestní síť ve volné krajině a 
jejich doprovodná zeleň a další) a jejich vzájemných vazeb. Dotváření krajinné 
struktury v souladu s definovanými hodnotami, funkčním využitím a navrženými 
změnami v krajině (PR01), 

- ochrana ploch pro těžbu nerostných surovin jako chráněného ložiskového 
území dle platné legislativy včetně zachování možnosti jejich dalšího využití a 
respektování ploch přírodního zdroje pitné vody jako vodohospodářsky vý-
znamného území, včetně pásma hygienické ochrany vodního zdroje Hrobice 
(PR02)ochrana zemědělského půdního fondu, v I. a II. třídě ochrany dle platné 
legislativy (PR03) 

- zachování, vytvoření, a ochrana stávajících i nově navržených určujících pří-
rodních prvků v území a jejich vzájemných vazeb: sídelní zeleň, lesní plochy a 
plochy zalesnění, ochranná a doprovodná zeleň, vodní plochy a vodoteče s 
doprovodnou zelení (PR04), 

- respektování a ochrana přírodních a krajinářských hodnot v širších vztazích, 
které jsou obsaženy v charakteristice krajinného celku Bohdanečsko a nevy-
hlášené krajinné památkové zóně na řešeném území (PR05) 

- ochrana (zachování funkčnosti) a doplnění všech skladebných částí územního 
systému ekologické stability v řešeném území (PR06). 

Hodnoty kulturní 

Tabulka č. 2 

Označení Popis Charakteristika 

Hodnoty historické 

KH01 

Opatovický kanál (r. č.25076/6-4411) Hodnotné a významné technické dílo 
rané renesance, které spojuje Labe 
mezi Opatovicemi a Semínem, vybudo-
vaný Pernštejny v letech 1498 až 1514  

KH02 Kostel sv. Mikuláše Hodnotný raně novorenesanční kostel 
z konce 19. století  

KH03 

Soubor objektů: socha sv. Václava a 
dvou kapliček v obci 

Socha z roku 1890, kaplička na rozcestí 
ke Starým Ždánicím z 19. století a kap-
lička u mostu přes Opatovický kanál 
jsou kulturně historickými hodnotami 
území 

KH04 Klenutý most přes Opatovický kanál  Hodnotné technické dílo především 
historické hodnoty 

KH05 
Území s archeologickými nálezy Téměř celé zastavěné území obce je 

územím s pravděpodobným výskytem 
archeologických nálezů 

Hodnoty urbanistické 

KU01 

Historické jádro obce Podůlšany Historické jádro obce vymezené rozces-
tím, a veřejným prostranstvím včetně 
zeleně v jeho nejbližším okolí a soubo-
rem památek 

KU02 
Veřejné prostranství Hodnotou obce je rozsáhlý veřejný pro-

stor vybavený kvalitní zelení 

KU03 

Urbanistická dominanta – kostel sv. Mi-
kuláše 

Kostel sv. Mikuláše vytváří významnou 
pohledovou dominantu v krajině, díky 
níž je obec i z dálky dobře identifikova-
telná 
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Hodnoty technické 

KT01 
Nadmístní komunikační systém – silnice 
II/333 

Hodnotou je kapacitní dopravní napojení 
území na nadřazený silniční systém 
(D11, I/37 a R35) 

KT02 Prvky technické infrastruktury Opatovic-
ké elektrárny umístěné v řešeném území 

Hodnotou je zdroj elektrické energie pro 
značnou část řešeného území 

KT03 

Investice do půdy Hodnotou jsou v minulosti provedené 
investice do odvodnění ZPF (meliorace 
a povrchové nebo zatrubněné odvodně-
ní) 

KT04 

Veřejná infrastruktura obce Hodnotou je především stávající komu-
nikační síť místních komunikací, tech-
nická infrastruktura obce a její veřejné 
občanské vybavení 

Hodnoty historické 

Požadavky ÚP na ochranu zahrnují zejména: 

- zachování a ochrana prostoru Opatovického kanálu včetně navazujících ploch 
doprovodné zeleně (KH01) a jeho vhodné zapojení do urbanistické struktury 
obce, 

- zachování a ochrana objektů památkového zájmu, které vykazují historické, 
umělecké a architektonické hodnoty (KH02, KH03 a KH04). Ochrana těchto 
objektů před znehodnocením, zejména zhoršením jejich fyzického stavu nebo 
nevhodným sousedstvím nových objektů, 

- respektování a ochrana stávajících archeologických památek v rámci určené 
plochy ÚAN (KH05) v souladu s platnými předpisy. 

Hodnoty urbanistické 

Požadavky ÚP na ochranu zahrnují zejména: 

- zachování charakteru historické urbanistické struktury jádra obce Podůlšany 
včetně zeleně a souboru drobných památek (KU01), 

- respektování, ochrana a posílení architektonické a estetické kvality urbanistic-
ky hodnotného prostoru veřejného prostranství obce (KU02) včetně stávající 
zeleně před architektonickými či urbanistickými změnami, které by snížily jeho 
hodnotu, 

- respektování a ochrana urbanistické dominanty objektu kostela sv. Mikuláše 
(KU03) před zásahy, které by snížily jeho srozumitelnost a hodnotu jako krajin-
né dominanty (např. nevhodné situování nových objektů v sousedství). 

Hodnoty technické 

Požadavky ÚP na ochranu zahrnují zejména: 

- ochrana funkce nadmístního silničního systému (KT01) včetně zachování 
podmínek dopravního napojení obce, 

- ochrana stávajících prvků technické infrastruktury v území, zejména zdroje a 
vedení elektrické energie v řešeném území (KT02), 

- zachování a ochrana v minulosti provedených investic do odvodnění ZPF, 
zejména meliorací a povrchových nebo zatrubněných odvodnění, aby byla za-
chována jejich funkčnost (KT03), 

- ochrana a respektování stávající místní komunikační sítě, technické infrastruk-
tury obce a veřejného občanského vybavení tak, aby dál mohlo plnit svoji funk-
ci (KT04). 
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A1-1/3 Urbanistická koncepce v četně systému sídelní zelen ě 
A1-1/3.1 Sídlo v kontextu osídlení 

Význam obce Podůlšany v sídelní struktuře a širší aglomerační vztahy v území nebudou 
měněny. Urbanistická koncepce obce Podůlšany je založena na vyváženém využití po-
tenciálu řešeného území a na jeho přiměřeném rozvoji, s cílem zvýšit kvalitu obytného a 
přírodního prostředí sídla i volné krajiny.  

Pro realizaci celkové urbanistické koncepce řešeného území budou postupně a odděleně 
naplňovány jednotlivé koncepce využití území, dopravní a technické infrastruktury a uspo-
řádání krajiny, včetně vymezení územního systému ekologické stability a ochrany krajin-
ného rázu území. 

A1-1/3.2 Zásady a prvky prostorové kompozice sídla  

Historická urbanistická struktura obce vznikala pozvolně, na základě přírodních a kultur-
ních podmínek území, prostorová a hmotová kompozice sídla je stabilizovaná a bude 
upravena pouze v souvislosti se zásahy směřujícími ke zkvalitnění veřejného prostoru 
nebo obytného a přírodního prostředí sídla. Základními zásahy (kompozičními prvky) do 
struktury sídla jsou: 

� úprava základní urbanistické osy sídla – funkční a prostorové oddělení pěšího 
a silničního provozu a doplnění veřejné zeleně ve formě aleje, zkvalitnění její-
ho parteru, 

� pohledové uzavření této osy v obou směrech kompaktní zelení a parkem situ-
ovaným do nového centra sídla, 

� doplnění veřejných prostranství a jejich zeleně v ose vedlejších cest včetně 
úpravy nábřeží Opatovického kanálu, určených k denní rekreaci, 

� aditivní forma doplnění urbanistické struktury obce zastavitelnými plochami na-
vazujícími bezprostředně na zastavěné území a sledujících posílení prostorové 
celistvosti sídla, 

� zachování hmotové kompozice sídla, jeho měřítka a siluety s výraznou domi-
nantou kostela. 

Cílem návrhu je zachování kontinuity vývoje obce, vhodné doplnění historicky vzniklé pro-
storové formy sídla a podstatné zvýšení kvality obytného a přírodního prostředí včetně 
hranice přechodu zastavěného území do volné krajiny. 

 
Obr. č. 1 Urbanistická koncepce – základní požadavky na rozvoj území 
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Na obrázku č. 1 je graficky vyjádřena urbanistická koncepce územního plánu, která vyme-
zuje základní požadavky na rozvoj území: 

[1] Úprava hlavní komunikace (alej a chodník), 

[2] Nový park ve středu obce, uzavření kompoziční osy, 

[3] Cestní síť s lávkou, nábřeží Opatovického kanálu (rekreační a komunikační prostor), 

[4] Rekreační a sportovní plocha, 

[5] Rozvojové plochy pro bydlení (dlouhodobá stabilizace rozsahu sídla), 

[6] Trasy cyklostezek v krajině (posílení prostupnosti krajiny), 

[7] Vodní plocha. 

Rozvoj území obce bude sledovat naplnění následujících priorit: 

1. Stabilizace plošného rozsahu sídla, posilování celistvosti zastavění obce a ukot-
vení jednotlivých funkčních ploch v urbanistické struktuře obce. Zkvalitnění prosto-
rové struktury obce vložením nových urbanistických prvků. 

2. Respektovat stanovený rozsah ploch pro bydlení v dlouhodobém horizontu pro 
185 obyvatel, nové zastavitelné plochy pro bydlení případně vymezovat pouze po 
prokázání nemožnosti využití již vymezených zastavitelných ploch, plochy vždy 
navazovat na stávající urbanistickou strukturu obce, nevytvářet nové samoty. 

3. Dlouhodobý program zvyšování kvality obytného prostředí obce. Zvyšování kom-
plexní kvality jednotlivých veřejných prostranství, zajištění jejich prostorové prová-
zanosti a rehabilitace jejich návaznosti na sídelní zeleň. Vytvoření nového veřej-
ného prostranství v centru obce, při toku Opatovického kanálu. Revitalizace a ob-
nova sídelní zeleně, vytvoření nových ploch sídelní zeleně sloužící zejména denní 
rekreaci obyvatel. Zajistit provázanost ploch sídelní zeleně a přírodních prvků ve 
volné krajině. 

4. Realizace krajinných úprav pro ochranu obytného prostředí a zvýšení jeho kvality, 
zachování a obnovu stávající rozmanitosti krajiny, jejích přírodních a estetických 
hodnot. Posílení prostupnosti krajiny. 

5. Vytvoření nových kvalit veřejných prostor sloužících denní rekreaci obyvatel se 
sportovní funkcí a s funkcí veřejné zeleně. 

6. Priority územního rozvoje promítnout do rozhodování o umísťování aktivit a staveb 
v území a přijmout opatření dlouhodobého charakteru zajišťující předpoklady pro 
realizaci rozvojových priorit.  

A1-1/3.3 Funk ční a prostorové uspo řádání sídla 

Stabilizované plochy s rozdílným způsobem využití, vymezené v zastavěném území bu-
dou respektovány a zachovány. Prostorové a funkční uspořádání obce bude dotvářeno 
vymezenými plochami změn (zastavitelné plochy, plocha přestavby a plochy změn v kraji-
ně), v lokalitách vymezených územním plánem je třeba formu budoucího využití území 
prověřit zpracováním územní studie. 

Vymezené zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině jsou uvedeny 
v následujících kapitolách. Koncepce uspořádání hlavních urbanistických funkcí: 

Bydlení 

Stávající plochy bydlení budou zachovány a stabilizovány. Jejich situování vychází 
z podmínek vzniku a historického vývoje obce. Obytná zástavba bude doplněna 
v minimálním rozsahu, v souladu se stabilizovaným demografickým vývojem v obci, který 
vykazuje pouze mírné přírůstky počtu obyvatel. 

Rekreace  

Návrh územního plánu řeší zejména problematiku denní rekreace obyvatel jednak formou 
celkového zkvalitnění stávajícího veřejného prostoru, jednak doplněním nových prvků 
veřejné infrastruktury, které denní rekreaci obyvatel obohatí. 



ÚZEMNÍ PLÁN PODŮLŠANY 

   9

Nadmístní rekreace není v současné době v obci realizována ani požadována, tato rekre-
ace se uplatní v dlouhodobém časovém horizontu, kdy vzniknou, v souladu s vývojem 
území v sousední obci Čeperka, možnosti rekreace na rekultivovaných plochách po těžbě 
štěrkopísku v jižní části katastru obce (stávající chráněné ložiskové území). 

Výroba a skladování 

V rámci řešeného území se nacházejí rozsáhlé plochy zemědělské výroby v jižní části 
zastavěného území obce, které jsou návrhem územního plánu potvrzeny. Plochy původní 
zemědělské výroby, která již nyní není funkční, jsou navrženy k přestavbě a revitalizaci. 
Na základě požadavků na rozvoj území obce nebyly nové plochy výroby a skladování 
vymezeny. 

A1-1/3.4 Vymezení zastavitelných ploch, ploch územn í rezervy a ploch p řestavby 

Územní plán vymezuje následující zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy územ-
ních rezerv: 

Zastavitelné plochy 

Tabulka č. 3 

Plocha  Definice plochy Výměra (ha) Kapacita 
RD/obyvatel 

Z1  

 

Označení plochy RZV – bydlení v rodinných domech 
venkovské - BV 

1,1251 11 RD/25 

Způsob využití – Stávající rozvojová plocha ve výstav-
bě s funkčním využitím pro bydlení v rodinných do-
mech.  

Podmínky využití – Respektování charakteru zástavby 
obce, doplnění pozemků vysokou zelení vhodně nava-
zující na doprovodnou zeleň Opatovického kanálu. 
Výstavba solitérních rodinných domů, výšková hladina 
zástavby max. 8 m, na stávající parcelaci plochy, 
KZmax.. = 0,40. Dopravní napojení lokality ze stávající 
silniční sítě po navazující komunikaci kolem této plo-
chy. Veřejná zeleň bude součástí veřejného prostran-
ství obsluhujících komunikací. 

Tabulka č. 4 

Plocha  Definice plochy Výměra (ha) Kapacita 
RD/obyvatel 

Z2 

 

Označení plochy RZV – bydlení v rodinných domech 
venkovské - BV 

0,7586 5 RD/10 

Způsob využití – Rozvojová plocha pro bydlení navazu-
jící na severní hranici zastavěného území obce. 

Podmínky využití – Respektování stávajícího charakte-
ru zástavby obce a okrajové polohy lokality (měřítko 
krajiny). Výstavba solitérních rodinných domů, výšková 
hladina zástavby max. 8 m, KZmax. = 0,40. Veřejná ze-
leň součástí veřejného prostranství, doplnění pozemků 
vysokou zelení. Dopravní napojení lokality ze stávající 
silniční sítě.  
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Plochy přestavby 

Tabulka č. 5 

Plocha  Definice plochy Výměra (ha) Kapacita 
RD/obyvatel 

P1 

 

Označení plochy RZV:  

– plochy veřejného prostranství – PV, 
– plochy veřejné zeleně – ZV, 
– plochy zeleně přírodního charakteru – ZP, 
– plochy vodní a vodního hospodářství – W,   
– plochy občanského vybavení/ veřejné in-

frastruktury – OV. 

2,1091 - 

Způsob využití – Plocha přestavby zahrnuje hlavní ve-
řejná prostranství obce, vyžadující jejich revitalizaci 
s cílem zvýšení komplexní kvality prostředí, segregace 
pěší a motorové dopravy a doplnění vysoké zeleně. 

Podmínky využití – Podmínkou využití území je zpraco-
vání územní studie. 

 

Tabulka č. 6 

Plocha  Definice plochy Výměra (ha) Kapacita 
RD/obyvatel 

P2 

 

Označení plochy RZV :  

– plochy bydlení v rodinných domech venkovské 
– BV, 

– plochy zeleně soukromé a vyhrazené – ZV, 
– plochy zeleně izolační – ZO. 

1,7409 4RD/10 

Způsob využití – Stávající plně nevyužitá plocha 
v centrální části zastavěného území obce je navržena 
k přestavbě pro bydlení se zachováním stávající vzrost-
lé zeleně. 

Podmínky využití – Respektování charakteru zástavby 
obce s možným využitím stávajících objektů, doplnění 
ochranné a izolační zeleně. Stávající vzrostlá zeleň je 
významnou přírodní hodnotou sídelní zeleně a bude 
proto v plné míře zachována. Dopravní napojení lokality 
ze stávající silniční sítě. Výšková hladina zástavby 
max. 9 m, KZmax. = 0,40. Podmínkou pro využití lokality 
je prokázání negativních vlivů (hluk) sousedícího vý-
robního a skladovacího areálu. Podmínkou využití 
území je rovněž zpracování územní studie. 

 

Tabulka č. 7 

Plocha  Definice plochy Výměra (ha) Kapacita 
RD/obyvatel 

P3 

 

Označení plochy RZV – plochy občanského vybavení – 
tělovýchovná a sportovní zařízení - OS 

0,3762 - 

Způsob využití – Stávající plocha bývalého veřejného 
sportoviště, která v současnosti není využívána, bude 
revitalizována ve stávajícím rozsahu.  

Podmínky využití – Povrch plochy převážně travnatý, 
doplněný zelení, s možností výstavby obslužných ob-
jektů doplňujících základní funkci plochy při respekto-
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vání charakteru stávající zástavby, výšková hladina 
zástavby max. 4,5 m. Stávající vzrostlá zeleň bude 
zachována a doplněna. Dopravní napojení lokality ze 
stávající silniční sítě. 

Plochy územních rezerv 

Tabulka č. 8  

Plocha  Definice plochy Výměra (ha) Kapacita 
RD/obyvatel 

R1 

 

Označení plochy RZV – bydlení v rodinných domech 
venkovské - BV 

0,3472 3 RD/7 

Způsob využití – Územní rezerva pro výhledové rozší-
ření zastavitelné plochy obce pro bydlení s návazností 
na veřejný prostor nábřeží podél Opatovického kanálu 
a na přírodní zeleň podél kanálu. 

Podmínky využití – Respektování charakteru zástavby 
obce, vytvoření podmínek pro realizaci pěších cest. 
Výstavba solitérních rodinných domů. Veřejná zeleň, 
navazující na plochy rezervy je součástí veřejného 
prostranství. Dopravní napojení lokality prodloužením 
stávající silniční sítě.  

Tabulka č. 9  

Plocha  Definice plochy Výměra (ha) Kapacita 
RD/obyvatel 

R2 

 

Označení plochy RZV – plochy těžby nerostů nezasta-
vitelné - NT 

9,6247 - 

Způsob využití – Územní rezerva pro těžbu štěrkopís-
ku, plocha je určena hranicí chráněného ložiskového 
území Čeperka II. 

Podmínky využití – Dopravní obsluha lokality bude 
realizována výhradně jižním směrem k Malé Čeperce, 
tj. dopravní obsluha území nebude realizována přes 
zastavěné území Podůlšan. 

 

A1-1/3.5 Systém sídelní zelen ě 

Stávající systém sídelní zeleně je tvořen dílem zelení veřejnou (ZV – plochy veřejných 
prostranství, veřejné zeleně) a dílem zelení zahrad (ZS – zeleň soukromá a vyhrazená). 
Nedílnou součástí systému sídelní zeleně je pak doprovodná zeleň Opatovického kanálu. 

Všechny prvky stávajícího systému sídelní zeleně budou zachovány jako významné hod-
noty řešeného území. Systém bude dále posílen prostřednictvím opatření, která povedou 
k provázání sídelní zeleně s přírodními prvky volné krajiny. V úzké návaznosti na koncep-
ci sídelní zeleně bude také doplnění zeleně v prostoru nábřeží Opatovického kanálu, na 
hlavní komunikaci obce, v prostoru parku v jejím centru, podél komunikací pro pěší a cyk-
listy v obci, navazující na cesty ve volné krajině. 

Hlavními zásadami řešení jsou: 

- zachování všech prvků stávající sídelní zeleně, zejména doprovodné zeleně 
Opatovického kanálu a její rozšíření v prostoru nábřeží kanálu, 

- zachování příznivého obrazu sídla ve volné krajině, 

- revitalizace a obnova veřejné zeleně v rámci veřejných prostranství v obci, 
zejména pak v místě vodní nádrže a občanského vybavení (park v centru), 
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- doplnění cesty pro pěší (záhumení cesty) v severní části obce včetně dopro-
vodné zeleně. 

A1-1/3.6 Vztah sídla a krajiny 

Přechody sídla do volné krajiny budou pozvolné. Z hlediska prostorového utváření budou 
využívány a respektovány plochy zahrad, porosty mimolesní zeleně a pěší a cyklistické 
komunikace na rozhraní sídla a volné krajiny.  

Výše uvedené přírodní prvky budou respektovány a dále rozvíjeny i ve volné krajině pro 
zlepšení prostupnosti krajiny, jejího měřítka a vytvoření nových pohledových horizontů, 
které zachovají a zlepší její rozmanitost, v pohledu směrem ze sídla do krajiny. 

Cestní síť ve volné krajině, která je součástí krajinných změn nebo je označena jako DS2, 
zajistí její prostupnost a obslužnost. Komunikační sítě pro pěší a cyklisty uvnitř sídel bu-
dou napojeny na cesty ve volné krajině. Místní obslužné komunikace, doplně-
né doprovodnou zelení, jsou páteří komunikačního systému území. 

Neoddělitelnou součástí urbanistické koncepce je územní systém ekologické stability (dá-
le jen ÚSES). Koncepce ÚSES vychází ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a 
bude koordinována s ÚSES sousedních obcí. Systém je doplněn prvky lokálního významu 
a interakčními prvky. ÚSES představuje vybranou část systému zeleně a vodních prvků 
se zcela specifickými požadavky na jejich realizaci, ochranu a způsob využití. 
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A1-2 
 

 
KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

A1-2/1 Koncepce ve řejné infrastruktury a podmínek jejího umis ťování 

A1-2/1.1 Dopravní infrastruktura 

Dopravní infrastrukturou se v rámci návrhu územního plánu rozumí doprava silniční, do-
prava v klidu, pěší doprava a cyklistická doprava. Předmětem řešení není letecká, želez-
niční ani vodní doprava. 

Základní dopravní systém obce zahrnuje silnici II/333, která obec napojuje na město Láz-
ně Bohdaneč a na silnici R35 v mimoúrovňové křižovatce Opatovice a centrální místní 
komunikaci včetně dopravního napojení obce Čeperka. Na tuto komunikaci jsou napojeny 
místní obslužné komunikace. Ve správním území obce se nacházejí polní a lesní cesty, 
z nichž některé slouží jako regionální cyklotrasy (trasa č. 4040). 

A1-2/1.1.1 Silniční a pěší doprava 

Územní plán řeší dopravní napojení nově navržených zastavitelných ploch na uvedený 
systém obce v oblasti silniční pěší a cyklistické dopravy. Výrazně posiluje význam pěší 
dopravy a její odloučení od dopravy silniční následujícími opatřeními: 

� oddělené prostorové uspořádání silniční a pěší dopravy v prostoru centrální ko-
munikace obce a jeho doplnění zelení, 

� na silnici do obce Čeperka je doporučeno zřízení výhyben ve vhodných místech 
(rozšíření směrových oblouků směrem od Opatovického kanálu), 

� místní komunikace v navrhovaných zónách pro bydlení (rozvojové zastavitelné 
plochy Z1, Z2 a P2) se navrhují realizovat v základní šířce komunikace 5,50 m a to 
pro smíšený provoz vozidel a chodců, tedy funkční skupiny D1. Prostor místní ko-
munikace musí být min. 8,0 m. Tyto lokality budou dopravně napojeny na stávající 
místní komunikace v souladu s platnými předpisy. 

Jednou z priorit návrhu je zkvalitnění centrální komunikace průtahu obcí, která je pro vyu-
žití pouze silniční dopravou předimenzována a chybí zde chodníky pro pěší. Územní plán 
navrhuje tento prostor k přestavbě a jeho řešení je podmíněno zpracováním územní stu-
die. To v řešeném území umožní vznik veřejného prostoru ve tvaru „návsi“. Představa 
úpravy je následující (přestavění příčného řezu dopravního prostoru zprava do leva): 

� linie oplocení +2 m zeleně, 
� komunikace šířky 5,50 m, 
� pruh zeleně v šířce cca 1,80 m, 
� následně chodník šířky 1,50 m a zbytkový prostor k linii oplocení v  š = cca 0,70 m. 

A1-2/1.1.2 Doprava v klidu 

Po analýze stávajícího stavu územní plán navrhuje situování dvou parkovišť v blízkosti 
občanské vybavenosti a v centru obce, která jsou součástí přestavbového území P1. 

Při vzniku nových aktivit je nutno požadovat vybudování dostatečně dimenzovaných par-
kovišť pro jejich zaměstnance a návštěvníky. Při návrzích nových parkovišť je nutno re-
spektovat platné ČSN vč. všech souvisejících předpisů a vyhlášek (vč. vyhl. č. 398/2009 
Sb.). 

A1-2/1.1.3 Železniční doprava 

Řešeným územím neprochází železniční trať. Nejbližší napojení na osobní železniční 
dopravu je na zastávce Čeperka (2 km), Dopravní napojení na zastávku bude zajištěno po 
stávající silnici pro i motoristy, cyklisty a pěší.  
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A1-2/1.1.4 Pěší doprava 

Koncepce pěší dopravy je navrhována jednak v rámci zastavěného území obce a jednak 
ve volné krajině. V rámci sídla je navrženo dostupné oddělení pěších cest od motorové 
dopravy a realizace celistvé sítě komunikací pro pěší v tomto rozsahu: 

� doplnění pěších, případně cyklistických cest mimo silniční komunikace, propojující 
všechny části obce sloužící bydlení, 

� přechod Opatovického kanálu novou lávkou pro pěší a cyklisty, vázanou na sys-
tém pěších cest, 

� stávající historický klenutý most zahrnout do sítě pěších cest, 
� doplnění severní („záhumení“) cesty spojující centrum obce s autobusovou za-

stávkou na silnici II/666 a ochranné zeleně, 
� prodloužení uvedených pěších cest do prostoru rozvojové plochy Z1, 
� doplnění doprovodné zeleně ke všem navrženým trasám cest. 

Přechody přes silniční komunikaci se doporučuje řešit jako místa pro přecházení, do stav-
by pro pěší zabudovat prvky pro bezproblémový (bezpečný) pohyb osob dle platné vyhl. 
č. 398/09Sb. Součástí pěších cest, které jsou vedeny veřejným prostranstvím, bude, 
zejména v centrální části obce, příslušný mobiliář (lavičky, koše na odpadky, drobná ar-
chitektura apod.). 

V rámci volné krajiny je navrženo zahuštění cestní sítě včetně doprovodné zeleně 
v souladu s navrženými komplexními pozemkovými úpravami, které zvýší prostupnost 
krajiny. Kromě cest v rámci stávající orné půdy je navržena stezka pro pěší a cyklisty po-
dél levého břehu Opatovického kanálu, která propojí Podůlšany a Staré Ždánice. 

 A1-2/1.1.5 Cyklistická doprava 

Mimo obcí procházející regionální cyklotrasy č. 4040 (Čeperka - Podůlšany - St. Ždánice - 
L. Bohdaneč), která tvoří páteřní cyklistickou komunikaci, ÚP navrhuje doplnění místní 
sítě cyklostezek spojené s pěší dopravou. 

Ve volné krajině jsou navrženy nové cesty využitelné jak pro pěší tak i pro cyklisty. Nově 
navržené cesty budou zpevněny, návrh doporučuje zpevnění v šířce min. 3,50 m. 

Nově navrhované cyklostezky (pro smíšený pohyb cyklistů a chodců), jsou navrženy pou-
ze tam, kde je předpoklad jejich využití bez ostatního provozu. Šířka nově navrhovaných 
cyklostezek je doporučena 3,0 m. Podél nechráněných cest, resp. cyklostezek, se dopo-
ručuje výsadba vhodné doprovodné zeleně. 

A1-2/1.1.6 Hromadná doprava 

Téma hromadné dopravy není předmětem řešení návrhu. 

A1-2/1.2 Technická infrastruktura 

Řešení jednotlivých složek technické infrastruktury v územním plánu je navrženo jako 
závazné v koncepci a orientační v konkrétním uspořádání.  Zakreslení sítí je schematické 
vzhledem k měřítku a čitelnosti výkresů.  

Při vstupu do území a při zpracování územních studií jednotlivých zastavitelných území 
musí být zajištěna návaznost a kapacitní posouzení sítí technické infrastruktury pro potře-
by celého území. Projektant územní studie prověří technický stav a stanoví koncepci ře-
šení rozvoje veřejné infrastruktury v návaznosti na navržené funkční uspořádání území. 

Sítě budou umísťovány přednostně pod zem, na veřejně přístupných pozemcích a sou-
běžně s navrhovanými komunikacemi, vedení tras bude sdružováno. 

A1-3/1.2.1 Vodní toky a zásobování vodou,  

Vodní toky 

Významné investice do rozvoje vodních toků nejsou očekávány. Při návrhu rozvojových 
ploch je nutno respektovat ochranná pásma vodních toků s ohledem na údržbu a možné 
opravy. 

V severovýchodní části obce na podmáčené, často zaplavované louce – rozvojová plocha 
K1 – je plánována realizace nestálé vodní plochy – mokřadu s proměnlivou hladinou, zá-
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sobeného pravostranným přítokem (ID toku 10174442) Rajské strouhy, který má nestálou 
vydatnost a způsobuje občasné rozlivy na louce.  

Vodovod 

Vodovodní síť obce Podůlšany má dostatečnou kapacitu, lze na ni připojit všechny návr-
hové plochy. Územní plán počítá s rozvojem obce ze stávajících 155 na 207 obyvatel. 

Při rozvoji obce vzroste teoretická spotřeba vody na následující hodnoty: 

Tabulka č. 10 

Spot řeba  m 3/d m 3/h l/s 

Průměrná denní spotřeba  Qp 23,10 0,96 0,27 

Maximální denní spotřeba Qd 34,65 1,44 0,40 

Maximální hodinová spotřeba Qh  8,52 2,37 

Přívodný řad DN 100 ze skupinového vodovodu Pardubice do obce má dostatečnou ka-
pacitu pro pokrytí veškerých výhledových potřeb obce. Jednotlivá napojení je nutno posu-
zovat individuálně. 

Podrobnější údaje o jednotlivých rozvojových plochách jsou uvedeny v následující kapito-
le společně s údaji o odvedení splaškových vod. 

A1-3/1.2.2 Odvedení a čištění odpadních vod 

Splašková kanalizace 

Vlastní obec Podůlšany má kanalizační síť. Splašková kanalizace je zakončena čistírnou 
odpadních vod s kapacitou 250 EO.  

Při rozvoji obce na 207 obyvatel a napojení 18 rekreantů vzroste teoretická produkce od-
padních vod na následující hodnoty uvedené v tabulce 10 v předchozí kapitole. 

Z hlediska kapacity stávající ČOV (250 EO) lze na kanalizační soustavu připojit veškeré 
rozvojové plochy vlastní obce Podůlšany. V průběhu nárůstu produkce odpadních vod je 
však nutno sledovat i nárůst biologického zatížení ČOV tak, aby nedošlo k přetížení látko-
vé kapacity ČOV. Nelze očekávat, že k výstavbě všech plánovaných RD dojde v blízké 
budoucnosti a při návrhovém výpočtu je uvažováno se specifickou produkcí odpadních 
vod na jednoho obyvatele v rozmezí 110 l/os/den, přičemž skutečná produkce odpadních 
vod v Podůlšanech bude jistě nižší. 

Dešťová kanalizace 

Dešťové odpadní vody z nové zástavby je doporučeno buď hospodářsky využívat nebo 
likvidovat na pozemcích zásakem. Dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch tam, 
kde je to možné, budou napojeny do lokální dešťové kanalizace nebo povrchových od-
vodnění, napojených do kanálů. Tam, kde to možné není, budou řešeny zasakováním. 

Návrhové plochy 

Zastavitelná plocha Z1 

Vodovod  – dostavba vodovodního řadu, napojeného na hlavní řad D110 vybudovaný 
severně od předmětné plochy. 

Splašková kanalizace  - dostavba kanalizačního sběrače, napojeného do sběrače vybu-
dovaného jihozápadně nebo severně od předmětné plochy, dle spádových poměrů, 
v případě nevyhovujících spádových poměrů v koncové části předmětné plochy bude nut-
ná výstavba domovní čerpací stanice s čerpáním do stávajícího kanalizačního sběrače 
umístěného jihozápadně nebo severně od předmětné plochy. 

Dešťová kanalizace  – v této lokalitě se stávající dešťová kanalizace nevyskytuje, před-
poklad je, že dešťová voda likvidována  zásakem, komunikace budou opatřeny sorpčními 
vpustmi. 

 



ÚZEMNÍ PLÁN PODŮLŠANY 

   16 

Spotřeby vody a produkce odpadních vod 

11 RD = 25 EO  

Tabulka č. 11 

Průtoky  m3/d m 3/h l/s 

Průtok průměrný denní Qp 2,80 0,12 0,03 

Průtok maximální denní Qd 4,20 0,18 0,05 

Průtok maximální hodinový Qh  1,26 0,35 

Zastavitelná plocha Z2 

Vodovod  – prodloužení vodovodního řadu D110 vedeného jižně od předmětné plochy v 
komunikaci. 

Splašková kanalizace  – prodloužení kanalizačního sběrače, vedeného jižně od před-
mětné plochy, v případě nevyhovujících spádových poměrů v koncové části předmětné 
plochy bude nutná výstavba domovní čerpací stanice s čerpáním do stávajícího kanali-
začního sběrače umístěného jižně od předmětné plochy. 

Dešťová kanalizace  – v této lokalitě se stávající dešťová kanalizace nevyskytuje, před-
poklad je, že dešťová voda likvidována  zásakem, komunikace budou opatřeny sorpčními 
vpustmi. 

Spotřeby vody a produkce odpadních vod 

4 RD = 10 EO 

Tabulka č. 12 

Průtoky  m3/d m 3/h l/s 

Průtok průměrný denní Qp 1,10 0,05 0,01 

Průtok maximální denní Qd 1,65 0,07 0,02 

Průtok maximální hodinový Qh  0,41 0,11 

Plocha územní rezervy R1 

Vodovod  – dostavba vodovodního řadu, napojeného na hlavní řad D110 vybudovaný 
jižně od předmětné plochy v komunikaci 

Splašková kanalizace  – dostavba kanalizačního sběrače, napojeného do sběrače vybu-
dovaného jižně od předmětné plochy, v případě nevyhovujících spádových poměrů bude 
nutná výstavba domovní čerpací stanice s čerpáním do stávající splaškové kanalizace 
jižně do předmětné plochy. 

Dešťová kanalizace  – v této lokalitě se stávající dešťová kanalizace nevyskytuje, před-
poklad je, že dešťová voda likvidována  zásakem, komunikace budou opatřeny sorpčními 
vpustmi. 

Spotřeby vody a produkce odpadních vod 

3 RD = 7 EO 

Tabulka č. 13 

Průtoky  m3/d m 3/h l/s 

Průtok průměrný denní Qp 0,80 0,03 0,01 

Průtok maximální denní Qd 1,20 0,05 0,01 

Průtok maximální hodinový Qh  0,30 0,08 
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Plocha p řestavby P2  

Vodovod  – napojení na vodovodní řad D110 vedený severně poblíž předmětné plochy v 
komunikaci. 

Splašková kanalizace  – případně prodloužení kanalizačního sběrače v předmětné ploše. 

Dešťová kanalizace  – napojení na kanalizační sběrač vedený severně poblíž předmětné 
plochy v komunikaci. 

Spotřeby vody a produkce odpadních vod 

4 RD = 10 EO 

Tabulka č. 14 

Průtoky  m3/d m 3/h l/s 

Průtok průměrný denní Qp 1,10 0,05 0,01 

Průtok maximální denní Qd 1,65 0,07 0,02 

Průtok maximální hodinový Qh  0,41 0,11 

A1-1/1.2.3 Zásobování elektrickou energií 

Distribuční rozvody 

Územní plán vymezuje následující rozvojové plochy, které mají požadavek na zásobování 
elektrickou energií. V těchto plochách jsou stanoveny následující požadavky na zásobo-
vání elektrickou energií: 

Zóna Z1 – BV – venkovské bydlení, celkový potřebný příkon pro lokalitu Pp je 63,2 kW 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávající stožárové trafostanice PA 1106 – podle 
postupu výstavby RD bude třeba provést přezbrojení trafostanice na výkon 250 kVA.   

Distribuční rozvod NN bude podle postupu výstavby rozšířen o distribuční kabelové vede-
ní vedené podél nové plánované komunikace (JV směrem) – kabelové vedení bude ulo-
ženo převážně v zeleném pásu. Kabelové vedení bude smyčkově propojovat jednotlivé 
pojistkové skříně a v okrajových oblastech bude propojeno se stávajícím distribučním roz-
vodem NN. 

Zóna Z2 – BV – bydlení venkovské, celkový potřebný příkon pro lokalitu Pp je 32,5 kW 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávajícího distribučního rozvodu NN (vrchní vede-
ní) napájeného ze stávající trafostanice PA 1106. Nový distribuční rozvod NN bude pro-
veden kabelovým vedením uloženým v zemi. 

Vzhledem k charakteru stávajícího distribučního vrchního rozvodu NN doporučujeme pro-
vést rekonstrukci sítě – kabelové distribuční vedení uložit v zeleném pásu podél komuni-
kace. 

Zóna R1 – BV – bydlení venkovské, celkový potřebný příkon pro lokalitu Pp je 26,9 kW 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávajícího distribučního rozvodu NN (vrchní vede-
ní) napájeného ze stávající trafostanice PA 1106. Nový distribuční rozvod NN bude pro-
veden kabelovým vedením uloženým v zemi. Distribuční rozvod NN bude proveden pro-
střednictvím kabelových pojistkových skříní na hranicích pozemků. 

Vzhledem k charakteru stávajícího distribučního vrchního rozvodu NN doporučujeme pro-
vést rekonstrukci sítě – kabelové distribuční vedení uložit v zeleném pásu podél komuni-
kace. 

Zóna P1 – VP – ve řejné prostranství, zóna nemá nárok na spotřebu el. energie (viz dá-
le). V rámci revitalizace doporučujeme provést rekonstrukci sítě – kabelové distribuční 
vedení uložené v zeleném pásu podél komunikace. Součástí této přeložky budou nové 
přípojky stávajících RD. 
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Zóna P2 – BV – bydlení venkovské, celkový potřebný příkon pro lokalitu Pp je 32,5 kW 

Potřebný příkon je zabezpečen ze stávající stožárové trafostanice PA 0293 – umístěné 
přímo v zóně P2 (podle skutečného postupu výstavby v obci bude třeba provést přezbro-
jení trafostanice na výkon 400 kVA).   Nový distribuční rozvod NN bude proveden kabelo-
vým vedením uloženým v zemi. 

Zóna P3 – OS – sportovní plochy, celkový potřebný příkon pro lokalitu – Pp = 20,0 kW 

Příkon bude upřesněn podle skutečného řešení sportovišť a rozsahu vybudovaného zá-
zemí. Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávající stožárové trafostanice PA 1106 – 
podle postupu výstavby bude třeba provést přezbrojení trafostanice na výkon 250 kVA. 
Nový distribuční rozvod NN bude proveden kabelovým vedením uloženým v zemi. 

Veřejné osvětlení 

ÚP navrhuje demontáž stávajícího osvětlení a jeho náhradu novým, za použití technicky 
vyspělých svítidel a zdrojů. Nové osvětlení bude provedeno dle platných norem uličními a 
parkovými svítidly instalovanými na bezpaticových stožárech ve výši cca 6-10.  Napájení 
jednotlivých osvětlovacích bodů bude provedeno novým kabelovým vedením uloženým 
v zemi. Uložení kabelového vedení bude koordinováno s ostatními podzemními sítěmi. 

A1-3/1.2.4 Zásobování plynem a tepelnou energií 

U objektů, v rámci navržených rozvojových ploch pro bydlení a ploch občanského vyba-
vení, bude vytápění a příprava teplé vody převážně zajištěna zemním plynem. Převážná 
většina navržených ploch pro bydlení (rodinné domy s příslušenstvím) bude napojena na 
stávající místní STL plynovodní síť PE63 a to buď prodloužením STL plynovodu nebo 
vysazením tzv. „zahušťujících“ STL přípojek plynu PE32. Předpokládá se i postupně na-
pojení i některých stávajících rodinných domů. Obvodové stavební konstrukce (jak navr-
hovaných, tak i stávajících objektů při jejich rekonstrukci a modernizaci) je nutno navrho-
vat a realizovat podle požadavků ČSN 73 0540 -  Tepelná ochrana budov. 

Zákres plynovodních řadů v grafické části dokumentace ÚP je nutno chápat jako schema-
tické vyjádření koncepce plynofikace. Vzhledem k rozsahu navržených lokalit se doporu-
čuje, aby po upřesnění rozsahu zástavby v jednotlivých lokalitách, byl vypracován generel 
rozšíření stávající plynovodní sítě, který by stanovil veškerá nutná opatření pro rozšíření 
sítě. 

A1-3/1.2.5 Telekomunikace a radiokomunikace 

V obci se ve stávající zástavbě nacházejí sdělovací kabely. Protože v současné době je 
přenos informací řešitelný jinými způsoby, neuvažuje se jeho plošné rozšíření do zastavi-
telných lokalit. V případě požadavku bude napojení řešeno jednotlivě s provozovatelem 
služby.  

A1-3/1.2.6 Odvodnění území 

Řešené území je odvodněno stávajícím systémem vodotečí, který bude chráněn. V zasta-
věném území a při realizaci výstavby v zastavitelných plochách bude v převážné míře 
zajištěno vsakování dešťových vod. Odvodnění louky ve východní části území je řešeno 
návrhem mokřadu. Jeho realizace je spojena s nezbytnými terénními úpravami území. 
Mokřad je doplněn doprovodnou zelení stávající vodoteče přírodního charakteru. 

A1-2/1.3 Veřejné ob čanské vybavení 

Stávající objekty občanské vybavenosti jsou územním plánem potvrzeny. Stávající plochy 
občanského vybavení veřejného charakteru je nutné ve struktuře obce zachovat a před-
nostně využívat pro veřejné účely. 

Ve funkčních plochách pro bydlení (BV) je možné realizovat záměry pro drobné podnikání 
v rozsahu, který negativně neovlivní kvalitu obytného prostředí.  

A1-2/1.4 Veřejná prostranství 

Stabilizované veřejné prostory přístupné každému bez omezení a sloužící obecnému uží-
vání, jsou samostatně vymezeny jako plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně. 
Plochy veřejných prostranství jsou také součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem 
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využití vymezených v zastavěných územích, ve kterých to připouštějí jejich podmínky vy-
užití. 

Stávající veřejná prostranství budou chráněna. Centrální prostor veřejného prostranství 
Podůlšan s navazujícími komunikacemi, plochou občanské vybavenosti a veřejné zeleně 
je navržen jako přestavbová plocha P1. Cílem návrhu je zvýšení kvality a plnohodnotné 
využití tohoto prostoru v urbanistické struktuře obce. Veřejná prostranství budou, mimo 
jejich dopravní funkce, využita pro denní rekreaci obyvatel. Jedná se především o prostor 
jižní části obce v okolí stávající vodní nádrže, který je vymezen jako nový park a o využití 
veřejnosti přístupných částí nábřeží na pravém břehu Opatovického kanálu. 

Pro naplnění účelu veřejných prostranství je nezbytné, mimo jejich kvalitního architekto-
nického řešení včetně na ně navazující zástavby, zajistit jejich vybavení zelení a mobiliá-
řem. 

A1-2/1.5 Požadavky na civilní ochranu 

Zóny havarijního plánování v řešeném území 

V řešeném území jsou vymezovány zóny havarijního plánování. Zóny ohrožení vymeze-
ných dle podkladů územně analytických podkladů a Havarijního plánu Pardubického kraje 
zahrnují v rámci řešeného území zóny v okolí silnice II/333 a R35. Do řešeného území 
zasahuje také zóna okolo železniční tratě č. 031 Pardubice – Hradec Králové v šířce kori-
doru 800 m. 

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádných událostí 

V obci není vybudován stálý tlakově odolný. Pro krátkodobé ubytování občanů může být 
využit prostor objektu restaurace. 

Evakuace obyvatel 

V případě evakuace části obyvatel bude využito dostupných prostorů restaurace. V přípa-
dě plošné evakuace budou obyvatelé shromážděni na evakuační ploše, která je vymeze-
na v prostoru navrženého hřiště v severní části obce. 

Zásobování obyvatel vodou, požární ochrana 

Obec je zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu s dostatečnou kapacitou pro 
požární zásah. Pro zajištění požární ochrany bude využito stávajících vodních toků a 
ploch. 

Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 
kontaminace, vzniklých při mimořádné události 

Pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací jsou vymezeny plochy stáva-
jících a navrhovaných veřejných parkovišť v centru obce a evakuační plocha. 
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A1-3 
 
 

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

A1-3/1 Koncepce uspo řádání krajiny 
Uspořádání krajiny bude vždy řešeno v souladu a v návaznosti na koncepci rozvoje urba-
nizovaného území. Uspořádání jednotlivých krajinných a přírodních prvků bude respekto-
vat stávající využití území, bude rozvíjet výše uvedené hodnoty území a chránit charakter 
řešeného území. 

K hlavním zásadám řešení patří: 

- uchování a rozvíjení stávajících i nově utvářených hodnot, uchování charakteru 
krajiny a obrazu sídla v krajině, ochrana krajinného rázu, 

- zvýšení rozmanitosti a pestrosti jednotlivých přírodních prvků krajinné struktu-
ry, zmenšení měřítka krajiny v místech nadměrné rozlehlosti ploch orné půdy, 

- uvedení jednotlivých funkcí v území do vzájemného souladu, jejich koncepční 
uspořádání s využitím navržených změn v krajině, 

- propojení izolovaných přírodních a krajinných prvků do provázaného systému 
zeleně, provázání systému sídelní a krajinné zeleně, 

- zlepšení prostupnosti krajiny, 
- prostorové oddělení nesourodých funkčních využití v území, která se mohou 

vzájemně negativně ovlivnit, s využitím krajinných zásahů (izolačně ochranná 
funkce zeleně). 

V rámci návrhu územního plánu jsou specifikovány přírodní hodnoty území (PR01 až 
PR06), jejichž uchování a rozvíjení patří mezi priority koncepce uspořádání krajiny. 

A1-3/1.1 Ochrana krajinného rázu 

Krajinným rázem se v územním plánu míní přírodní, kulturní a historický charakter řeše-
ného území (místa), estetické a přírodní hodnoty krajiny. Tyto krajinné charakteristiky jsou 
vytvářeny zejména jednotlivými významnými krajinnými prvky, jejich harmonickým měřít-
kem a jejich vzájemnými vztahy, které jako celek určují identitu krajiny, estetickou a pří-
rodní hodnotu krajinného rázu. Návrh územního plánu identifikuje tyto prvky jako přírodní 
hodnoty řešeného území, které jsou předmětem ochrany. 

Jedná se především o jedinečnou morfologii terénu, který svou charakteristikou patří do 
polabských nížin. Zejména ve východní části řešeného území se vyskytují četné travní 
porosty a vodní prvky, především liniové vodoteče, hojně doprovázené doprovodnou ze-
lení. Různé formy mimolesní zeleně doprovázejí i místní komunikace a cesty. Nejvý-
znamnější z vodotečí je krajinná osa Opatovického kanálu, který se zásadním způsobem 
podílí na obrazu krajiny. 

Na řešeném území jsou situovány také lesní porosty, které nejsou příliš četné, ale výraz-
ně se uplatňují v pohledovém horizontu. Jednotlivé přírodní prvky vytvářejí strukturu po-
hledových horizontů, dílčí prostory a scenérie. Vazby mezi těmito prvky krajiny jsou har-
monické a přirozeně navazující. 

Krajinný obraz je dotvářen stabilní sídelní strukturou, kterou zde tvoří rovnoměrně situo-
vané menší obce s přirozeným přechodem sídel do volné krajiny, která je protkána komu-
nikacemi v historických stopách. 

Zachování charakteristik krajinného rázu a jeho ochrana, zejména při změnách využití 
území nebo při umisťování staveb, je základní podmínkou rozvoje území. 
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A1-3/1.2 Funk ční a prostorové uspo řádání krajiny 

Stávající stabilizované plochy zeleně a dalších přírodních prvků v rámci sídla i volné kraji-
ny budou respektovány a zachovány. Charakter krajiny nebude měněn. Změny v krajině a 
doplnění skladby přírodních prvků budou prováděny v souladu s uvedenými hodnotami 
krajiny, které nebudou ohroženy, ale bude naopak posílen jejich význam. 

V souladu s komplexními pozemkovými úpravami bude zvýšena prostupnost kraji-
ny napojením na cestní síť okolních obcí. Doplněním doprovodné zeleně k vodotečím a 
cestám bude příznivě ovlivněno měřítko krajiny a ochrana funkčních ploch pro bydlení. 
Využitím stávajícího potenciálu krajiny bude její obraz obohacen o nové přírodní prvky. 
Územní plán vymezuje pro provázání jednotlivých krajinných prvků a systému sídelní ze-
leně s přírodními prvky ve volné krajině následující plochy změn v krajině. 

A1-3/1.3 Plochy zm ěn v krajin ě  

V souladu s hlavními zásadami řešení jsou v krajině navrženy následující změny: 

Tabulka č. 15 

Označ. Název Výměra (ha) 
Stávající využití 
plochy 

Navržené RZV 

K1 Občasná vodní plocha 
s doprovodnou vegetací 

1,2930 Travnatá plocha - 
významný krajinný 
prvek 

Plochy vodní a 
vodního hospo-
dářství W - plochy 
přírodní NP  

K2 Přírodní krajinná zeleň 
při Rajské strouze 

1,2745 Travnatá plocha – 
upravená skládka 

Plochy přírodní 
NP  

K3 Nově navržená komunikace 
pro pěší při severní hranici 
zastavěného území obce na 
rozmezí zastavěné části 
obce a volné krajiny, včetně 
doprovodné zeleně  

1,5896 Travnatá plocha, 
částečně zeměděl-
sky využívaná plo-
cha 

Dopravní in-
frastruktura, ob-
služné komunika-
ce DS02 - Zeleň 
ochranná a izo-
lační ZO 

K4 Nově navržená komunikace 
pro pěší východně od silnice 
II/333 – směrem od silnice k 
obci, včetně doprovodné 
zeleně  

0,2634 Polní cesta, částeč-
ně zemědělsky vyu-
žívaná plocha 

Dopravní in-
frastruktura, ob-
služné komunika-
ce DS02 - Zeleň 
ochranná a izo-
lační ZO 

K5 Soubor nově navržených 
komunikací pro pěší západ-
ně od silnice II/333 – smě-
rem od silnice,  s napojením 
na komunikační systém části 
obce Praskačka - Krásnice, 
včetně doprovodné zeleně  

2,3389 Polní cesta, částeč-
ně zemědělsky vyu-
žívaná plocha, 

Dopravní in-
frastruktura, ob-
služné komunika-
ce DS02 - Zeleň 
ochranná a izo-
lační ZO + Plochy 
přírodní NP 

K6 Nově navržená komunikace 
pro pěší v severní části 
území spojující silnici II/333 
a cestu po východní hranici 
katastru obce, včetně dopro-
vodné zeleně  

0,2437 Polní cesta, částeč-
ně zemědělsky vyu-
žívaná plocha, 

Dopravní in-
frastruktura, ob-
služné komunika-
ce DS02 - Zeleň 
ochranná a izo-
lační ZO + Plochy 
přírodní NP 

 

1-3/1.4 Obecné podmínky využití ploch zm ěn v krajin ě 

Zachovat stávající plochy lesa v krajině včetně jeho ochranného pásma 50 m, stejně tak i 
plochy zemědělského využití, plochy travních porostů a plochy přírodní a mimolesní vege-
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tace. Podmínky jejich využití jsou stanoveny v kapitolách A1-4. ÚP současně definuje 
stávající i vznikající vodoteče a vodní plochy v krajině včetně doprovodné zeleně, které 
jsou přírodní hodnotou a představují limit využití krajiny. 

Pro zeleň obecně platí rozdělení na základní funkční typy: zeleň izolační a ochranná, eko-
logická, esteticko-krajinářská, sociální a produkční. V závislosti na rozdělení, funkci a si-
tuování zeleně vzhledem k sídlu a na jejím umístění ve volné krajině byla navržena dále 
uvedená rozdílná funkční využití v krajině (viz kapitola A1-5). V rámci řešeného území 
budou respektovány limity využití území a specifická omezení, která vycházejí 
z konkrétních podmínek funkčních ploch s různým způsobem využití. 

A1-3/1.5 Územní systém ekologické stability 

Ochrana krajinářsky a biologicky cenných území je zajištěna především prostřednictvím 
vloženého územního systému ekologické stability (ÚSES). Koncepce ÚSES vychází ze 
Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, systém je doplněn skladebnými prvky lokál-
ního významu a interakčními prvky. Území jednotlivých skladebných prvků ÚSES na 
všech úrovních budou respektována v navržených hranicích jako nezastavitelné území.  

Liniové stavby dopravní a technické infrastruktury budou projektovány a umísťovány tak, 
aby neohrozily trvalou funkčnost jednotlivých prvků ÚSES, přednostně v situacích a tra-
sách na pozemcích s nižší přírodní a krajinářskou kvalitou. Na těchto plochách a v jejich 
blízkosti je nutné vyloučit činnosti, které by mohly vést k trvalému ochuzení druhové boha-
tosti, ke snížení ekologické stability a narušení funkčnosti. Veškeré zásahy musí být pod-
řízeny zájmu o funkčnost ÚSES a musí být koordinovány. Při výsadbě a obnově prvků 
ÚSES je nezbytné používat výhradně původní druhy rostlin odpovídající stanovištním 
podmínkám.   

Skladebné prvky ÚSES 

Územní plán vymezuje následující prvky územního systému ekologické stability: 

Tabulka č. 16 

Poř. č. Název Sou časný stav Návrh opat ření Vým ěra (ha) 
LBC, délka 
(m) LBK 

 NRBK K 73 Boh-
daneč – Vysoké 
Chvojno 

koryto Opatovického 
kanálu se starými hod-
notnými porosty 

doplnit břehový porost 
zachovat pruh podél 
toku v šířce celkem 40 
m a vymezit nárazníko-
vou zónu 

2,584 

47 LBC U Sadu vložené LBC na NRBK 
K73 částečně na k.ú. 
Podůlšany - břehové a 
doprovodné porosty, 
orná půda 

ve stávajících porostech 
provádět jen sanitární 
zásahy a část na orné 
zatravnit na potřebnou 
výměru 

          6,03 

48 LBC Podůlšany vložené LBC na NRBK 
K73 částečně na k.ú. 
Čeperka – břehové a 
doprovodné porosty, 
orná půda 

plochu zohlednit v LHP, 
hospodařit podrostním 
způsobem s využitím 
přirozeného zmlazení 
autochtonních dřevin 

3,44 

49 LBC Na Pískách LBC umístěné v lesním 
porostu 

v lesíku hospodařit pod-
rostním způsobem, lou-
ku postupně zalesňovat 
autochtonními dřevinami 

           4,65 

36 LBK Ždánická 
stoka 

Ždánická stoka 
s přítokem lemovaná  
ojedinělými nálety dřevin 

doplnit břehový porost 
výsadbou autochtonních 
druhů, zorněnou část 
zatravnit 

   v zájmovém 
území 495 
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40 LBK Od Libišan lesní porost, doprovod-
né porosty Rajské 
strouhy 

nepřipustit jednorázové 
smýcení, obnovu prová-
dět skupinovým výbě-
rem 

   v zájmovém 
území 583       

41 LBK Rajská 
strouha 

koryto Rajské strouhy, 
břehové porosty 

provést postupnou ob-
novu porostů skupino-
vým výběrem 

1,125 

Založení nebo doplnění krajinné zeleně, včetně sítě ÚSES 

Všechny navržené plochy přírodní zeleně i sítě ÚSES budou ozeleňovány přirozenou 
skladbou dřevin.  

Potenciální přirozenou vegetací pro toto území je Lipová doubrava (Tilio Betuletum). Jed-
ná se o druhově chudší dvoupatrové až třípatrové fytocenózy. Ve stromovém patře pře-
vládá dub zimní (Quercus petraea), řidčeji dub letní (Q. robur). Výrazně zastoupena je lípa 
srdčitá (Tilia cordata), slabší je podíl habru obecného (Carpinus betulus). 

Doporučené druhy pro výsadbu: 

- dřeviny: lípa srdčitá, lípa velkolistá, dub letní, dub zimní, bříza bělokorá, jeřáb 
obecný, jeřáb břek, jeřáb muk, javor babyka, javor mléč, habr obecný, třešeň ptačí, 
borovice lesní 

- keře: svída krvavá, svída dřín, líska obecná, zimolez pýřitý, hloh obecný, hloh jed-
nosemenný, trnka obecná, růže šípková, ptačí zob obecný, trnka obecná, střem-
cha obecná, kalina obecná, janovec 

Výše uvedené druhy jsou doporučené pro obecné podmínky zdejšího území. Nejsou vy-
jmenovány všechny vhodné druhy (např. pro vlhké nebo zamokřené stanoviště).  Při ná-
vrhu ozelenění konkrétní lokality je třeba přihlédnout k jejím přírodním podmínkám (např. 
příslušnost k STG).    

Při návrhu způsobu ozelenění je nutné přihlédnout k významné ekologické funkci křovinné 
fytocenózy.  Hlavní její význam spočívá v tom, že tvoří vhodné stanoviště pro větší množ-
ství rostlinných a hlavně živočišných druhů (hmyz, ptáci, drobní savci), které zde nacháze-
jí možnosti úkrytu i existence. Proto bude vhodné tam, kde je to možné, výsadbu dřevin 
doplnit výsadbou keřů.  

Vliv a limity průmyslové činnosti  

Řešené území je zatíženo průmyslovou činností, jedná se zejména o existenci nadmíst-
ních zdrojů a rozvodů infrastruktury a o plochy těžby štěrkopísku.  

Územní plán řeší většinu možných střetů těchto záměrů se zájmy ochrany přírody. 
V případech možných střetů ÚSES s ložisky nerostných surovin je nutné postupovat 
v souladu se ZÚR (obecná dohoda Českého báňského úřadu, Ministerstva průmyslu a 
obchodu a Ministerstva životního prostředí). 

V případě negativního vlivu liniových staveb technické a dopravní infrastruktury na životní 
či obytné prostředí je nutné využít zejména krajinných řešení, která tyto vlivy omezí. 
V případě nově projektovaných staveb technické a dopravní infrastruktury je třeba dbát na 
limity využití území a preferovat situování těchto staveb mimo vymezené plochy ÚSES, 
do míst s nižší krajinnou a ekologickou hodnotou. 

A1-3/1.6 Rekreace v krajin ě 

Rekreační využití území bude respektovat esteticko-krajinářské, ekologické a sociální 
funkce zeleně v krajině a v sídle. Rekreační, estetické a hospodářské funkce v území mu-
sí probíhat tak, aby nebyly narušeny specifikované hodnoty území a charakter krajiny a 
aby využití krajiny nevedlo k jejímu poškození. V rámci řešeného území budou vytvořeny 
podmínky pro zkvalitnění zejména denní rekreace obyvatel. Podmínky využití území jsou 
stanoveny pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití (RZV) a pro jejich prostoro-
vé uspořádání v kapitole A1-4. 
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A1-3/1.7 Propustnost krajiny 

Pro zajištění prostupnosti krajiny je předmětem ochrany stávající cestní síť v krajině, včet-
ně doprovodné zeleně. Obslužné komunikace a síť cest v krajině jsou vymezeny jako plo-
cha DS2. Stávající síť komunikací pro pěší, cyklotras, cyklostezek a turistických tras je 
stabilizována a současně je posílena o nové trasy. Místně je tato síť doplněna, zejména 
v západní části řešeného území, sítí komunikací s doprovodnou zelení, které navazují na 
cesty v sousedním katastrálním území Krásnice. Další posílení cestní sítě je navrženo 
mezi severozápadní hranicí zastavěného území obce a silnicí II/333. Komunikace jsou 
navrženy včetně doprovodné zeleně. Nově navržené trasy budou vždy komunikačně na-
pojeny na stávající. 

Biologickou prostupnost území je nutné posílit. Je třeba důsledně dbát na to, aby všude 
tam, kde je to možné, byly i polní komunikace doplněny výsadbou. 

A1-3/1.8 Dobývání ložisek nerostných surovin 

V rámci řešeného území se nachází chráněné ložiskové území Čeperka II, které zasahuje 
do jeho jižní části. V případech možných střetů ÚSES s ložisky nerostných surovin je nut-
né postupovat v souladu se ZÚR (obecná dohoda Českého báňského úřadu, Ministerstva 
průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí, viz také předchozí kapitola). Při 
plánované či probíhající těžbě štěrkopísku je nutné respektovat stávající limity využití 
území, především zdroje pitné vody tohoto vodohospodářsky významného území, včetně 
pásma hygienické ochrany vodního zdroje Hrobice tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení. 

A1-3/2 Ochrana území 

A1-3/2.1 Ochrana p řed povodn ěmi 

Ochrana před povodněmi není územním plánem navrhována. 

A1-3/2.2 Protierozní opat ření  

Protierozní opatření nejsou územním plánem navrhovány. 
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A1-4 
 

 
PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH 

A1-4/1 Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp ůsobem využití, ur čení je-
jich p řevažujícího ú čelu, stanovení podmínek jejich prostorového uspo řádá-
ní a ochrany krajinného rázu 

A1-4/1.1 Funk ční využití území 

V územním plánu Podůlšan jsou použity následující typy ploch s rozdílným způsobem 
využití (RZV): 

BH PLOCHY BYDLENÍ – V BYTOVÝCH DOMECH  

BV  PLOCHY BYDLENÍ – V  RODINNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ  

OV   OBČANSKÉ VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA 

OS  OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ 

OH  OBČANSKÉ VYBAVENÍ – HŘBITOVY 

DS1  DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – SILNIČNÍ 

DS2 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – OSTATNÍ 

TI  TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

VZ  VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA 

PV VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

ZV  VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ  - VEŘEJNÁ ZELEŇ 

ZS  ZELEŇ – SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ 

ZO  ZELEŇ – OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ 

ZP  ZELEŇ – PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU 

W  PLOCHY VODNÍ A VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

NZ   PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

NL   PLOCHY LESNÍ 

NP  PLOCHY PŘÍRODNÍ 

NS  PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

NSp  PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - přírodní 

NSz  PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - zemědělské 

Podmínky využití funkčních ploch 

Celé řešené území je rozčleněno do ploch podle výše uvedených funkcí využití území. 
Pro jednotlivé funkční plochy jsou stanoveny podmínky, regulující využití území v členění: 
hlavní využití, přípustné a nepřípustné využití. Uvedené kategorie využití ploch jsou pova-
žovány za přípustné za podmínky, že: 

� splňují hygienické podmínky pro umístění aktivity v lokalitě, 
� jsou v souladu s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických 

a urbanistických hodnot území a ochranu krajinného rázu, 
� jsou v souladu s požadavky na veřejnou a technickou infrastrukturu, 
� nejsou v rozporu se strategií a záměry rozvoje obce, 
� vymezenému funkčnímu využití ploch odpovídá způsob jejich užívání a účel umis-

ťovaných staveb a zařízení, včetně jejich úprav a změn v jejich užívání. 
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K jednotlivým typům funkčních ploch jsou přiřazeny závazné podmínky jejich prostorové-
ho uspořádání, které doplňují podmínky stanovené pro jednotlivé zastavitelné nebo pře-
stavbové plochy a změny v krajině (Zn, Pn, a Kn), které jsou uvedeny v kapitole A1-1/3.4. 
Splnění uvedených požadavků na plochy je další podmínkou jejich využití. 

A1-4/1.2 Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp ůsobem využití 

Tabulka č. 17 

BH  PLOCHY BYDLENÍ – V BYTOVÝCH DOMECH   

Plochy pro bydlení v bytových domech, spojené s užitkovým využitím zahrad. 

Hlavní využití 
Stavby a plochy pro bydlení ve vícepodlažních bytových do-
mech včetně soukromé zeleně, přidružených užitkových a 
okrasných zahrad. 

Přípustné využití 

- doplňkové stavby a plochy pro chov drobného domácí-
ho a zemědělského zvířectva  

- stavby a plochy nerušících služeb nevýrobního charak-
teru 

- drobné provozovny sloužící uspokojování denní potřeby 
obyvatel území bez negativního vlivu na životní pro-
středí a obytné prostředí sídla, integrované ve stavbách 
pro bydlení 

- odstavná stání, garáže pro vozidla do 3,5t sloužící po-
třebě funkčního využití 

- nezbytné plochy technického vybavení 

- příslušné místní obslužné komunikace motorové, pěší, 
cyklistické 

- zeleň liniová a plošná 

Nepřípustné využití 

- stavby a plochy pro výrobu, podnikatelské aktivity a 
zemědělskou výrobu hygienicky závadné, s negativními 
vlivy na životní prostředí a obytné prostředí 

- stavby a plochy pro občanskou vybavenost vyšší 

- stavby a plochy pro velkoobchod, stavby občanského 
vybavení komerčního typu hyper a supermarketů 

- hromadné garáže a garáže pro vozidla nad 3,5t 

- sklady, manipulační plochy 

- čerpací stanice pohonných hmot 

- stavby a plochy pro dopravní a technickou infrastruktu-
ru s negativním dopadem na životní a obytné prostředí  

Podmínky prostorového uspořá-
dání 

- dopravní napojení na veřejnou komunikaci 

- napojení na technickou infrastrukturu 

- výšková hladina zástavby max. 9 m od upraveného te-
rénu 

- koeficient zastavění max. 0, 60 

Tabulka č. 18 

BV  PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ   

Plochy pro bydlení v rodinných domech venkovského typu, s užitkovým využitím zahrad 

Hlavní využití 
Stavby a plochy pro bydlení v rodinných domech venkovského 
typu včetně soukromé zeleně, přidružených užitkových a 
okrasných zahrad s možností chovu drobného zvířectva 

Přípustné využití 
- doplňkové stavby a plochy pro chov drobného domácí-

ho a zemědělského zvířectva 

- stavby pro ubytování v soukromí  
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- stavby a plochy nerušících služeb nevýrobního charak-
teru  

- drobné provozovny sloužící uspokojování denní potřeby 
obyvatel území bez negativního vlivu na životní pro-
středí a obytné prostředí sídla, integrované ke stavbám 
pro bydlení 

- odstavná stání, garáže pro vozidla do 3,5t sloužící po-
třebě funkčního využití 

- nezbytné plochy technického vybavení 

- příslušné místní obslužné komunikace motorové, pěší, 
cyklistické 

- zeleň liniová a plošná 

Nepřípustné využití 

- stavby a plochy pro výrobu, podnikatelské aktivity a 
zemědělskou výrobu hygienicky závadné, s negativními 
vlivy na životní prostředí a obytné prostředí 

- stavby a plochy pro občanskou vybavenost vyšší 

- stavby a plochy pro velkoobchod, stavby občanského 
vybavení komerčního typu hyper a supermarketů 

- hromadné garáže a garáže pro vozidla nad 3,5t 

- sklady, manipulační plochy 

- čerpací stanice pohonných hmot 

- stavby a plochy pro dopravní a technickou infrastruktu-
ru s negativním dopadem na životní a obytné prostředí 

Podmínky prostorového uspořá-
dání 

- přímé dopravní napojení na veřejnou komunikaci 

- napojení na technickou infrastrukturu 

- výšková hladina zástavby max. 8 m od upraveného te-
rénu 

- koeficient zastavění max. 0, 40 

Tabulka č. 19 

OV  OBČANSKÉ VYBAVENÍ – VE ŘEJNÁ INFRASTRUKTURA 

Plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti sloužící vzdělávání a výchově, sociální 
služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva 

Hlavní využití 

- stavby a plochy pro školství 

- stavby a plochy pro zdravotnictví 

- stavby a plochy pro sociální péči 

- stavby a plochy pro kulturu 

- stavby a plochy pro veřejnou správu (úřady, policie, 
hasiči apod.), pro armádu 

- stavby a plochy pro ochranu obyvatelstva 

Přípustné využití 

- stavby a plochy pro ubytování a stravování 

- stavby a plochy pro služby bez negativního vlivu na ži-
votní prostředí 

- nezbytné plochy technického vybavení 

- komunikace pěší, cyklistické, motorové 

- zeleň 

- odstavná stání pro vozidla do 3,5t a garáže sloužící po-
třebě funkčního využití 

- garáže sloužící potřebě funkčního využití pro vozidla 
nad 3,5t 

- služební byty 

- stavby a plochy pro veterinární péči 
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Nepřípustné využití 

- stavby a plochy pro výrobu s negativními vlivy na život-
ní prostředí 

- hromadné garáže 

- sklady, manipulační plochy 

- stavby a plochy pro shromažďování a likvidaci odpadů 

- čerpací stanice pohonných hmot 

- stavby a plochy pro chov hospodářských a zeměděl-
ských zvířat 

- stavby a plochy pro technické a dopravní vybavení 
s negativním dopadem na životní a obytné prostředí 

Podmínky prostorového uspořádání 
- výšková hladina zástavby max. 9 m od upraveného te-

rénu 

- koeficient zastavění max. 0, 60 

Tabulka č. 20 

OS  OBČANSKÉ VYBAVENÍ – T ĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ 

Plochy pro tělovýchovu, pohybovou rekreaci a sport 

Hlavní využití 
- stavby a plochy pro sport 

- stavby a plochy pro pohybovou rekreaci 

Přípustné využití 

- nezbytné stavby a plochy provozního (šatny, klubovny, 
sociální zařízení apod.) a technického zázemí sporto-
viště 

- komunikace pěší, cyklistické 

- odstavná stání pro osobní automobily do 3,5t sloužící 
potřebě funkčního využití 

- zeleň 

- stavby a plochy pro ubytování (max. 20 lůžek) 
s podmínkou zajištění odpovídajícího parkoviště  

 

Nepřípustné využití 

- stavby pro bydlení  

- stavby a plochy pro výrobu, sklady a manipulační plo-
chy 

- garáže 

- služební byty 

- stavby a plochy pro zemědělskou výrobu 

- stavby a plochy pro výrobní služby nesouvisející 
s danou funkcí 

- stavby a plochy pro shromažďování a likvidaci odpadů 

Podmínky prostorového uspořádání - koeficient zastavění max. 0,2 

Tabulka č. 21 

OH  OBČANSKÉ VYBAVENÍ – HŘBITOVY 

Plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť 

Hlavní využití - stavby a plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť  

Přípustné využití 

- stavby související s pohřbíváním a s funkcí hřbitova 
(např. oplocení, hroby, manipulační plochy, drobná ar-
chitektura související s danou funkcí) 

- obřadní síně, sakrální stavby 

- zeleň  

- komunikace pěší 
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- veřejná hygienická zařízení  

- stavby pro správu a údržbu hřbitovů, technologické 
stavby 

- stavby pro obchod související s danou funkcí 

Nepřípustné využití 
- veškeré stavby a plochy nesouvisející s hlavní funkcí 

- veškeré stavby a zařízení porušující pietu prostoru 

Tabulka č. 22 

DS1  DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - SILNI ČNÍ 

Silniční komunikace, parkoviště 

Hlavní využití - dopravní stavby včetně doprovodných objektů 

Přípustné využití 

- silniční komunikace, silniční pozemky komunikace 

- cyklistické stezky, pěší komunikace 

- odstavná stání 

- zastávky 

- parkoviště 

- protihluková opatření 

- čerpací stanice pohonných hmot 

- drobné stavby související s hlavní funkcí 

- stavby a plochy nezbytné technické infrastruktury 

- plochy doprovodné a izolační zeleně 

Nepřípustné využití 
- veškeré stavby a plochy nesouvisející s danou funkcí, 

které nejsou uvedeny jako stavby přípustné 

- stavby pro reklamu 

Tabulka č. 23 

DS2  DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – OSTATNÍ 

Komunikace sloužící zemědělské výrobě  

Hlavní využití 
- dopravní stavby včetně doprovodných objektů sloužící 

zemědělské výrobě  
- pěší a cyklistické cesty 

Přípustné využití 

- silniční komunikace včetně doprovodných objektů a od-
vodnění 

- cyklistické stezky, pěší komunikace 

- drobné stavby související s hlavní funkcí 

- stavby a plochy nezbytné technické infrastruktury 

- plochy doprovodné a izolační zeleně 

Nepřípustné využití 
- veškeré stavby a plochy nesouvisející s danou funkcí, 

které nejsou uvedeny jako stavby přípustné 

- stavby pro reklamu 

Tabulka č. 24 

TI  TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – INŽENÝRSKÉ SÍT Ě 

Stavby a plochy pro umisťování staveb a zařízení technické infrastruktury, tzn. sloužící pře-
nosu, transformaci nebo úpravám médií technické infrastruktury a provozu těchto zařízení. 

Hlavní využití 

- stavby a zařízení sloužící provozu kanalizace, čištění 
odpadních vod a nakládání s kal, stavby a plochy pro 
zásobování pitnou vodou, elektrickou energií, zemním 
plynem, dálkovým vytápěním, pro přenos a zpracování 
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dat a informací (telekomunikace, radiokomunikace) 

Přípustné využití 

- stavby a plochy zařízení sloužící odvádění, čištění a 
odstraňování produktů čištění 

- stavby a zařízení sloužící zásobování pitnou vodou  

- stavby a zařízení sloužící zásobování energiemi 

- stavby, plochy a zařízení pro telekomunikaci, radioko-
munikaci 

- stavby a zařízení pro ukládání a manipulaci s organic-
kým odpadem 

- stavby a zařízení provozního, technického a technolo-
gického vybavení pro potřeby funkčního využití 

- parkovací plochy vozidel pod i nad 3,5t, speciálních vo-
zidel sloužící potřebě funkčního využití 

- účelové komunikace, komunikace cyklistické a pro pěší 

- zeleň 

Nepřípustné využití 
- veškeré stavby a plochy nesouvisející s danou funkcí, 

které nejsou uvedeny jako stavby přípustné 

- stavby pro reklamu 

Tabulka č. 25 

VZ  VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – ZEM ĚDĚLSKÁ VÝROBA 

Stavby a plochy určené pro zemědělskou výrobu rostlinnou a živočišnou. 

Hlavní využití - stavby a plochy určené pro zemědělskou prvovýrobu 
s chovem hospodářských a zemědělských zvířat 

Přípustné využití 

- doplňkové stavby a plochy související se zemědělskou 
výrobou (úprava a skladování zemědělských plodin, 
krmiv apod.) 

- stavby a plochy skladování sloužící potřebám funkčního 
využití 

- stavby a plochy výrobních a nevýrobních služeb slouží-
cí potřebám funkčního využití 

- stavby a plochy pro veterinární péči 

- čerpací stanice pohonných hmot 

- služební byty sloužící potřebám funkčního využití 

- komunikace pěší, cyklistické, motorové 

- odstavná stání 

- zeleň 

- stavby a plochy nezbytné technické infrastruktury 

- související nezbytná obslužná a veřejná dopravní in-
frastruktura, odstavné plochy pro osobní i nákladní au-
tomobily a speciální mechanizační prostředky 

- stavby a plochy pro administrativu sloužící potřebám 
funkčního využití 

- stavby a plochy pro stravování sloužící potřebám 
funkčního využití 

- recyklační dvory 

- stavby a zařízení pro nakládání s odpady 

- oplocení areálů 

Nepřípustné využití 
- veškeré ostatní stavby a zařízení nesouvisející 

s hlavním a přípustným využitím plochy 

Podmínky prostorového uspořádání - výšková hladina zástavby 10 m 
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- nezbytné objekty věžového charakteru budou posuzo-
vány individuálně s ohledem na krajinný ráz 

- koeficient zastavění 0,6 

Tabulka č. 26 

PV  VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

Veřejná prostranství parteru obce sloužící dopravním, odpočinkovým a společenským funk-
cím 

Hlavní využití 
- veřejně plochy s významnou prostorovou a komunikač-

ní funkcí včetně veřejné zeleně 

Přípustné využití 

- parkově upravené plochy zeleně 

- vodní plochy, vodní prvky 

- městský mobiliář (např. lavičky, informační systémy, ve-
řejná WC apod.) 

- prvky drobné architektury, drobné objekty související 
s využitím ploch pro odpočinkovou a společenskou 
funkci (odpočívadla, altány, přístřešky pro hromadnou 
dopravu) 

- drobné sakrální stavby 

- veřejně přístupná dětská hřiště 

- komunikace pěší, cyklistické, nezbytné motorové ko-
munikace 

- odstavná stání pro automobily do 3,5t 

- zeleň 

- stavby a zařízení nezbytné technické infrastruktury 
sloužící danému funkčnímu využití 

- plochy pro krátkodobé shromažďování komunálního 
odpadu 

Nepřípustné využití 

- stavby, zařízení a plochy neslučitelná a nesouvisející 
s přípustným využitím 

- jakékoli stavby (trvalé, dočasné, provizorní), jejichž ne-
gativní účinky na životní a obytné prostředí degradují 
dané funkční využití 

- stavby pro reklamu 

Tabulka č. 27 

ZV  VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - VEŘEJNÁ ZELEŇ 

Veřejné plochy parkově upravené zeleně, které jsou součástí sídla, sloužící odpočinkovým a 
společenským účelům 

Hlavní využití 
- veřejně přístupné plochy a stavby veřejných prostran-

ství s parkově upravenými plochami zeleně  

Přípustné využití 

- vodní plochy, vodní prvky 

- městský mobiliář (např. lavičky, informační systémy, ve-
řejná WC apod.) 

- prvky drobné architektury, drobné objekty související 
s využitím ploch pro odpočinkovou a společenskou 
funkci (odpočívadla, altány) 

- drobné sakrální stavby 

- veřejně přístupná dětská hřiště 

- komunikace pro pěší 

- zeleň 

- stavby a zařízení nezbytné technické infrastruktury 
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sloužící danému funkčnímu využití 

- plochy pro krátkodobé shromažďování komunálního 
odpadu 

Nepřípustné využití 

- stavby, zařízení a plochy neslučitelné a nesouvisející 
s přípustným využitím 

- jakékoli stavby (trvalé, dočasné, provizorní), jejichž ne-
gativní účinky na životní a obytné prostředí degradují 
dané funkční využití 

- stavby pro reklamu 

Tabulka č. 28 

ZS  ZELEŇ  - SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ 

Plochy soukromé zeleně v rámci sídla, zahrad a sadů navazujících na obytné plochy 

Hlavní využití 
- plochy okrasných a užitkových přírodních kultur sloužící 

produkci okrasné a užitkové zeleně a krátkodobé re-
kreaci (většinou doplňková funkce bydlení) 

Přípustné využití 

- hospodářské objekty spojené s daným využitím a údrž-
bou ploch zeleně 

- oplocení, přístřešky, altány apod. 

- vodní prvky 

- pěší komunikace 

- účelové komunikace, manipulační plochy, odstavná 
stání pro automobily do 3,5t 

- stavby, zařízení a plochy nezbytné technické infrastruk-
tury 

- prvky ÚSES 

Nepřípustné využití 

- stavby, zařízení a plochy neslučitelné a nesouvisející 
s přípustným využitím 

- jakékoli stavby (trvalé, dočasné, provizorní), jejichž ne-
gativní účinky na životní a obytné prostředí degradují 
dané funkční využití 

- stavby pro reklamu 

Podmínky prostorového uspořádání 
- pouze přízemní objekty do 25 m2 zastavěné plochy 

- stavby do výšky 4 m nad upraveným terénem 

Tabulka č. 29 

ZO  ZELEŇ - OCHRANNÁ A IZOLA ČNÍ 

Plochy zeleně situované mezi plochami různých funkcí, které se navzájem negativně ovlivňu-
jí (např. ochrana proti zdrojům znečištění – hluk, emise, prach apod.) a zeleň podél komuni-
kací 

Hlavní využití 

- vegetační úpravy, prvky a plochy, které svým charakte-
rem respektují danou funkci 

- terénní úpravy včetně přírodních či uměle vytvořených 
ozeleněných valů, terénních teras apod. 

- prvky ÚSES 

Přípustné využití 

- pěší, cyklistické komunikace 

- technické stavby sloužící obsluze či ochraně území 

- stavby, zařízení a plochy nezbytné technické infrastruk-
tury 

- prvky drobné architektury 

- drobné sakrální stavby 
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Nepřípustné využití 

- stavby, zařízení a plochy neslučitelné a nesouvisející 
s přípustným využitím 

- jakékoli stavby (trvalé, dočasné, provizorní), jejichž ne-
gativní účinky na životní a obytné prostředí degradují 
dané funkční využití 

- stavby pro reklamu 

Tabulka č. 30 

ZP  ZELEŇ - PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU 

Plochy zeleně v rámci sídla (výjimečně v nezastavěném území) udržované v přírodně blíz-
kém stavu, které umožní průchod územního systému ekologické stability zastavěným úze-
mím 

Hlavní využití 
- plochy zeleně v přírodě blízkém stavu 

- prvky ÚSES 

Přípustné využití 

- zeleň 

- stavby, zařízení a plochy nezbytné technické infrastruk-
tury 

- nezpevněné pěší komunikace 

Nepřípustné využití 

- jakékoli stavby, zařízení a plochy neslučitelné a nesou-
visející s přípustným využitím 

- jakékoli stavby (trvalé, dočasné, provizorní), jejichž ne-
gativní účinky na životní a obytné prostředí degradují 
dané funkční využití 

- stavby pro reklamu 

Tabulka č. 31 

W  PLOCHY VODNÍ A VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Tyto plochy jsou tvořeny plochami vodotečí, rybníků a nádrží, které plní funkci vodohospo-
dářskou, ekologicko-stabilizační, estetickou a krajinotvornou jako významný krajinný prvek; 
vedlejší funkcí je účel rekreační.  

Hlavní využití 
- vodní plochy a koryta vodních toků přirozených, umě-

lých, upravených 

- prvky ÚSES 

Přípustné využití 

- stavby, plochy a zařízení pro vodohospodářské využití 

- technické stavby, plochy a zařízení sloužící k obsluze a 
ochraně vodních ploch a toků 

- rybochovná zařízení 

- malé vodní elektrárny 

- zařízení pro rekreaci, jestliže nebudou mít negativní vliv 
na životní a obytné prostředí a krajinný ráz funkční plo-
chy 

Nepřípustné využití 

- jakékoli stavby, zařízení a plochy neslučitelné a nesou-
visející s přípustným využitím 

- jakékoli stavby (trvalé, dočasné, provizorní), jejichž ne-
gativní účinky na životní a obytné prostředí a krajinný 
ráz degradují dané funkční využití 

- stavby pro reklamu 
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Tabulka č. 32 

NZ  PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

Plochy zemědělské půdy, plochy pěstování zemědělských plodin a chovu hospodářských 
zvířat. 

Hlavní využití 

- pozemky zemědělského půdního fondu – orná půda, in-
tenzivně využívané trvalé travní porosty 

- pastviny 

- prvky ÚSES 

Přípustné využití 

- stavby, plochy a zařízení související se zemědělským 
obděláváním půdy 

- oplocení zemědělských a pastevních areálů, objektů 
technického zázemí 

- drobné plochy zeleně pro ekologickou stabilizaci krajiny 
(remízky, meze, aleje apod.) 

- účelové komunikace a manipulační plochy pro motoro-
vá a speciální vozidla 

- komunikace pěší, cyklistické, hipostezky 

- přístřešky pro turisty a cyklisty 

- myslivecká otevřená účelová zařízení 

- drobné sakrální stavby (pomníky, odpočívadla, naučné 
stezky apod.) 

- nezbytné plochy technického vybavení 

- změny kultur z orné na trvalé travní porosty, krajinnou 
zeleň (rozptýlená zeleň mezí, remízky, terénní terasy) 

- zalesnění svažitých pozemků, pozemků nízkých bonit a 
pozemků ohrožených vodní erozí a sesuvy, pozemků 
s náletovou zelení 

- stavby a zařízení nezbytné dopravní a technické in-
frastruktury 

Nepřípustné využití 

- jakékoli stavby, zařízení a plochy neslučitelné a nesou-
visející s přípustným využitím 

- jakékoli stavby (trvalé, dočasné, provizorní), jejichž ne-
gativní účinky na životní a obytné prostředí a krajinný 
ráz degradují dané funkční využití 

- stavby pro reklamu 

Podmínky prostorového uspořádání - stavby musí respektovat zachování krajinného rázu 

Tabulka č. 33 

NL  PLOCHY LESNÍ 

Plochy s převažujícím využitím pro les hospodářský i zvláštního určení, pozemky určené 
k plnění produkční i mimoprodukční funkce lesa 

Hlavní využití 

- lesní porosty pro hospodářské využití 

- lesní porosty pro rekreační využití 

- prvky ÚSES 

Přípustné využití 

- účelové komunikace, pěší, cyklistické, běžecké, a ly-
žařské trasy, hipostezky  

- stavby, plochy a zařízení nezbytné pro obsluhu a 
ochranu plochy v souladu s platnou legislativou (lesní 
zákon) – zajištění lesního hospodaření, provozu lesních 
školek a myslivosti 

- stavby, zařízení a plochy nezbytného technického vy-
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bavení 

- stavby, zařízení a plochy nezbytné technické infrastruk-
tury 

Nepřípustné využití 

- jakékoli stavby, zařízení a plochy neslučitelné a nesou-
visející s přípustným využitím 

- jakékoli stavby (trvalé, dočasné, provizorní), jejichž ne-
gativní účinky na životní a obytné prostředí degradují 
dané funkční využití a jsou v rozporu s platnou legislati-
vou (lesní zákon) 

- stavby pro reklamu 

Podmínky prostorového uspořádání - stavby musí respektovat zachování krajinného rázu 

Tabulka č. 34 

NP  PLOCHY PŘÍRODNÍ 

Plochy k zachování, ochraně a obnově přírodních a krajinných hodnot území 

Hlavní využití 

- zeleň (dřevinné porosty, solitéry, aleje, břehové poros-
ty, květnaté louky, travní porosty, skály, mokřady, vodní 
plochy, rozptýlená zeleň, meze, remízky, terasy apod.) 

- prvky ÚSES 

Přípustné využití 

- drobné sakrální stavby, odpočívadla, naučné stezky 

- účelové komunikace pěší 

- plochy a zařízení nezbytného technického zázemí slou-
žící funkčnímu využití 

- plochy a zařízení nezbytné technické infrastruktury 

Nepřípustné využití 

- jakékoli stavby, zařízení a plochy neslučitelné a nesou-
visející s přípustným využitím 

- jakékoli stavby (trvalé, dočasné, provizorní), jejichž ne-
gativní účinky na životní a obytné prostředí degradují 
dané funkční využití  

- stavby pro reklamu 

- oplocení pozemků 

Tabulka č. 35 

NS  PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Funkčně nevyhraněné plochy nezastavěného území 

Hlavní využití 
- funkčně nevyhrané plochy nezastavěného území 

- prvky ÚSES 

Přípustné využití 

- trvalý travní porost, pastviny, květnaté louky 

- zeleň v omezené výšce (keřový podrost) 

- stavby a zařízení nezbytné technické infrastruktury 

- účelové komunikace motorové, pěší 

Nepřípustné využití 

- jakékoli stavby, zařízení a plochy neslučitelné a nesou-
visející s přípustným využitím 

- jakékoli stavby (trvalé, dočasné, provizorní), jejichž ne-
gativní účinky degradují dané funkční využití  

- stavby pro reklamu 
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Tabulka č. 36 

NSp  PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAV ĚNÉHO ÚZEMÍ – přírodní 

Funkčně nevyhraněné plochy nezastavěného území, v území je zastoupena především pří-
rodní funkce. Ochrana přírody musí být respektována i v případě zastoupení dalších funkcí 

Hlavní využití 
- zeleň (dřevinné porosty, solitéry, aleje, břehové poros-

ty, květnaté louky, travní porosty, skály, mokřady, vodní 
plochy, rozptýlená zeleň, meze, remízky, terasy apod.) 

Přípustné využití 

- drobné plochy a toky 

- stavby a zařízení nezbytné technické infrastruktury 

- účelové komunikace motorové, pěší, cyklistické, hi-
postezky 

Nepřípustné využití 

- jakékoli stavby, zařízení a plochy neslučitelné a nesou-
visející s přípustným využitím 

- jakékoli stavby (trvalé, dočasné, provizorní), jejichž ne-
gativní účinky na životní prostředí a krajinný ráz degra-
dují dané funkční využití a jsou v rozporu s platnou le-
gislativou (lesní zákon) 

- stavby pro reklamu 

Tabulka č. 37 

NSz  PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – zemědělské 

Funkčně nevyhraněné plochy nezastavěného území, v území je zastoupena mezi jinými i 
funkce zemědělské prvovýroby, nejedná se o intenzivní formy zemědělské výroby 

Hlavní využití 
- zemědělsky obhospodařovaná půda 

- plochy zahradnictví 

Přípustné využití 

- trvalý travní porost, květnaté louky 

- zeleň (dřevinné porosty, solitéry, aleje, břehové poros-
ty, květnaté louky, travní porosty, skály, mokřady, vodní 
plochy, rozptýlená zeleň, meze, remízky, terasy apod.) 

- drobné vodní plochy a toky 

- stavby a zařízení nezbytné technické infrastruktury 

- účelové komunikace motorové, pěší, cyklistické 

Nepřípustné využití 

- jakékoli stavby, zařízení a plochy neslučitelné a nesou-
visející s přípustným využitím 

- jakékoli stavby (trvalé, dočasné, provizorní), jejichž ne-
gativní účinky na životní prostředí a krajinný ráz degra-
dují dané funkční využití  

- stavby pro reklamu 

A1-4/1.3 Obecné podmínky funk čního využití ploch 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu 

Pro zachování převažujícího krajinného rázu oblasti 01 – Pardubicko s typem krajiny ze-
mědělské, v menší míře i lesozemědělské a lesní, je třeba zachovat charakter a strukturu 
krajiny a vymezených míst krajinného rázu. 

Pro využití všech vymezených ploch s rozdílným způsobem využití se dále stanovují 

tyto základní podmínky: 

- při výstavbě respektovat současnou prostorovou kompozici sídla s tím, že výšková 
hladina zástavby nesmí výrazně narušit současný krajinný ráz, 
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- do projektových dokumentací jednotlivých záměrů zahrnout průkaz jejich začlenění do 
krajiny (jednotlivé záměry budou respektovat urbanistický charakter území, harmonic-
ké měřítko) a návrh ozelenění, 

- inženýrské sítě v zastavěném území a zastavitelných plochách umísťovat přednostně 
pod zem, 

- při realizaci staveb používat prostředky a technologie snižující negativní vliv na jednot-
livé složky životního prostředí, 

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

- zachovat harmonický vztah zastavěných území a zemědělské krajiny, zejména udržo-
váním vyváženého podílu zahrad a trvalých travních porostů k zastavěným a intenziv-
ně využívaným plochám, 

- zvyšovat prostupnost krajiny rozšiřováním, obnovou a údržbou cestní sítě včetně její-
ho značení. 

ÚP nestanovuje další podmínky plošného a prostorového uspořádání zajišťující ochranu 
krajinného rázu ve smyslu § 12 odst. 4 zákona 114/1992 Sb., a proto k zásahům do kra-
jinného rázu, zejména při umísťování a povolování staveb, bude vyžadován souhlas podle 
§ 12 odst. 2 v zastavitelných plochách a v plochách změn ve volné krajině. V případech, 
ve kterých může dojít ke snížení biologické rozmanitosti, bude požadováno biologické 
hodnocení. 

Doplňující podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

- zastavitelné plochy budou využívány postupně, počínaje jejich částmi navazujícími na 
zastavěné území, 

- srážkové vody z ploch určených pro novou zástavbu budou přednostně, před svede-
ním do kanalizace a vodního toku, vsakovány nebo zadržovány na přilehlých pozem-
cích, 

- v plochách, které zasahují do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, budou stavby hlavní i 
vedlejší včetně oplocení umísťovány nejblíže ve vzdálenosti 25 m od okraje lesa, 

- plochy změn zahrnující způsob využití bydlení a rekreace navrhované v návaznosti na 
plochy dopravní infrastruktury (současné i nově vymezené) jsou podmíněně vhodné 
pro toto funkční využití do doby průkazu naplnění hygienických limitů hluku a emisí z 
provozu na uvedených plochách, a to v chráněném venkovním prostoru staveb v den-
ní i noční době, 

- není-li výšková hladina zástavby stanovena, bude s ohledem na místní poměry re-
spektována současná výšková hladina okolní zástavby. 

- při umísťování staveb na hranici funkčních ploch musí být vždy přihlédnuto k funkci 
navazující plochy. Stavby a zařízení, které funkčnímu využití území neodpovídají, nel-
ze umístit a rovněž nelze povolit změny nebo změny užívání staveb v rozporu se sta-
noveným funkčním využitím. 

A1-4/2 Vymezení ve řejně prosp ěšných staveb, ve řejně prosp ěšných opat ření 
a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemk ům a stavbám vyvlastnit 

A1-4/2.1 Veřejně prosp ěšné stavby 

Návrh ÚP nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby v oblasti dopravní i technické 
infrastruktury, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.   

A1-4/2.2 Veřejně prosp ěšná opat ření 

Návrh ÚP vymezuje následující veřejně prospěšná opatření: 

Územní systém ekologické stability 
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VU01 NRBK K73 Bohdane č – Vysoké Mýto 

Tabulka č. 38 

Označení 
VPO 

Označení 
rozvojové 

lokality 
Dotčené pozemky Předkupní 

právo 

VU01 - 
 

246/6, 507, 519, 527, 656, 529, 534, 541, 256/2, 187/2, 
235/1, 228/5, 228/2, 542, 547, 554, 625, 567 

ne 

VU02 LBC 48 Pod ůlšany 

Tabulka č. 39 

Označení 
VPO 

Označení 
rozvojové 

lokality 
Dotčené pozemky Předkupní 

právo 

VU02 - 507, 547, 575, 561, 567, 568 ne 

VU03 LBC 47 U Sadu 

Tabulka č. 40 

Označení 
VPO 

Označení 
rozvojové 

lokality 
Dotčené pozemky Předkupní 

právo 

VU03 - 60/11, 507 ne 

Veřejně prospěšná opaření - stanovení podmínek pro jejich koordinaci 

VU01 NRBK K73 Bohdane č – Vysoké Mýto 

Podmínky koordinace VU01 zahrnují především opatření k zajištění funkčnosti a ochrany 
nadregionálního biokoridoru: 

� případné doplnění břehového porostu v zastavěném území obce, 
� respektování pruhu podél toku v šířce 40 m a vymezení nárazníkové zóny. 

VU02 LBC 48 Pod ůlšany 

Podmínky koordinace VU02 zahrnují opatření k zajištění funkčnosti a ochrany lokálního 
biocentra: 

� ve stávajících porostech LBC provádět jen sanitární úpravy.  

VU03 LBC 47 U Sadu 

Podmínky koordinace VU03 zahrnují opatření k zajištění funkčnosti a ochrany lokálního 
biocentra: 

� ve stávajících porostech LBC provádět jen sanitární úpravy, 
� část LBC na orné půdě zatravnit na potřebnou výměru, 
� koordinace těžebních aktivit v hraničícím dobývacím prostoru s ohledem na exis-

tenci LBC (ložisko Čeperka – Podůlšany). 

Návrh ÚP nevymezuje jiná veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit.  

A1-4/3 Vymezení ve řejně prosp ěšných staveb a ve řejných prostranství, pro 
které lze uplatnit p ředkupní právo 

A1-4/3.1 Veřejně prosp ěšné stavby 

Návrh ÚP nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní 
právo.  
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A1-4/3.2 Veřejná prostranství 

 Návrh ÚP nevymezuje žádné plochy veřejných prostranství, pro které lze uplatnit před-
kupní právo.  

A1-4/4 Vymezení ploch a koridor ů územních rezerv a stanovení možného 
budoucího využití a podmínek pro jejich prov ěření 
Návrh ÚP vymezuje následující plochy a koridory územních rezerv, u kterých jsou stano-
veny podmínky jejich dalšího využití: 

Tabulka č. 41 

Označení  Dotčené pozemky Zám ěr 

R1 
534 Rezerva pro plochy 

bydlení venkovského 
charakteru 

R2 552, 558, 566, 572, 589, 598, 619, 613, 211/4, 211/2, 
211/3, 212/7, 212/9, 212/1, 212/10 

Rezerva pro plochy 
těžby  

Územní rezerva R1  je určena pro bydlení v rodinných domech venkovského charakteru 
(BV). Návrh ÚP ji charakterizuje jako územní rezervu pro výhledové rozšíření zastavitelné 
plochy obce pro bydlení s návazností na veřejný prostor nábřeží podél Opatovického ka-
nálu a na přírodní zeleň podél kanálu.  

Podmínkou využití této plochy je respektování charakteru zástavby obce, vytvoření pro-
storových vztahů pro realizaci pěších cest, pro realizaci výstavby solitérních rodinných 
domů a realizaci veřejné zeleně, navazující na plochu této rezervy Zeleň bude součástí 
veřejného prostranství sloužícího rovněž denní rekreaci. Podmínkou dopravní infrastruktu-
ry plochy je dopravní napojení lokality prodloužením stávající silniční sítě. 

Územní rezerva R2  je určena pro plochy těžby. Rezerva je určena pro těžbu štěrkopísku, 
její rozsah je vymezen hranicí chráněného ložiskového území Čeperka II. Podmínkou 
využití tohoto území je, že dopravní obsluha lokality bude realizována výhradně jižním 
směrem z Malé Čeperky, tj. dopravní obsluha území nebude realizována přes zastavěné 
území Podůlšan. 

A1-4/5 Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území pod-
míněno dohodou o parcelaci 
Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o 
parcelaci, se nestanovuje. 

A1-4/6 Vymezení ploch a koridor ů, ve kterých je rozhodování o zm ěnách 
v území podmín ěno zpracováním územní studie a stanovení podmínek p ro 
její po řízení 
Územní plán stanoví následující plochy a koridory, ve kterých je prověření změn využití 
územní studií podmínkou pro rozhodování: 

A1-4/6.1 Plocha US1 

Územní studie přestavbové lokality P1 je navržena v rozsahu celé plochy přestavby, 
v centru obce, zahrnuje prostor veřejného prostranství, navazující plochu sídelní zeleně 
kolem vodní plochy a plochu občanského vybavení. 

Cílem územní studie je posouzení stávajícího stavu území a návrh řešení, které zajis-
tí celkovou revitalizaci a regeneraci tohoto prostoru tak, aby bylo funkční z hlediska jeho 
plnohodnotného využití veřejností. Jednotlivá funkční využití území budou uvedena do 
vzájemného prostorového a funkčního souladu s vědomím všech vazeb a souvislostí, 
bude navržena urbanistická návaznost dílčích ploch území. 

Územní studie bude obsahovat prostorové řešení předmětného území. Plocha veřejného 
prostranství bude dimenzována z hlediska jejího dopravního využití, bude obnovena mož-
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nost pohodlné pěší komunikace a bude doplněna a obnovena stávající skladba veřejné 
zeleně. Budou vymezeny koridory pro vedení technické infrastruktury a zásady jejího ře-
šení. Podmínky pro prostorové uspořádání tohoto veřejného prostoru jsou uvedeny rov-
něž v kapitole A1-2/1.1 Dopravní infrastruktura. 

V rámci navazujícího prostoru veřejné zeleně okolo vodní nádrže a prostoru kolem objek-
tu občanské vybavenosti bude navržena parková úprava včetně prvků drobné architektu-
ry, terénního řešení a řešení dopravy v klidu, umožňující denní rekreaci obyvatel, která 
naváže na stávající sídelní zeleň a která bude prostorově propojena s prvky mimolesní 
zeleně ve volné krajině. 

Doba pořízení územní studie je 5 let. 

A1-4/6.2 Plocha US2   

Územní studie přestavbové lokality P2 je navržena v rozsahu celé plochy přestavby, 
v centru obce, zahrnuje plochu pro bydlení venkovského charakteru a navazující plochy 
zeleně soukromé vyhrazené a zeleně izolační. 

Cílem územní studie je navržení řešení, které umožní plnohodnotné využití stávající plo-
chy jako součásti zastavěného území obce. Tato plocha v současnosti není plně využita, 
vzhledem ke své poloze v jádru osídlení se jedná o plochu s dalším rozvojovým potenciá-
lem. Účelem je zhodnocení tohoto území v urbanistické struktuře obce. 

Obsahem územní studie bude posouzení stávajícího stavu plochy přestavby P2 
z hlediska prostorového a funkčního využití v rámci struktury sídla a vyhodnocení jejích 
dalších možností rozvoje. Návrh územní studie předloží řešení větší intenzity využití a 
napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Veškerá vzrostlá sídelní zeleň nacháze-
jící se na předmětném území bude zachována, rovněž bude zachován pás izolační zele-
ně, který eliminuje negativní vlivy zemědělské výroby situované na sousedních parcelách. 

Doba pořízení územní studie je 5 let. 

A1-4/7 Vymezení ploch a koridor ů, ve kterých je rozhodování o zm ěnách 
v území podmín ěno vydáním regula čního plánu a zadání regula čního plánu 
Plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním 
regulačního plánu územní plán nestanovuje. 

A1-4/8 Stanovení po řadí změn v území 
Pořadí změn v území (etapizaci) územní plán nestanovuje. 

A1-4/9 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky v ýznamných staveb, pro 
které m ůže vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen 
autorizovaný architekt 
Architektonicky významné stavby, pro které může vypracovat architektonickou část pro-
jektové dokumentace jen autorizovaný architekt, nejsou návrhem vymezeny. 

A1-4/10 Stanovení kompenza čních opat ření podle § 50 odst. 6 stavebního 
zákona 
V rámci návrhu ÚP nebyla navržena řešení, která by si vyžádala kompenzační opatření 
dle § 50 odst. 6 stavebního zákona. 
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A1-5 
 

OSTATNÍ ÚDAJE 

A1-5/1 Vymezení pojm ů 

V následující kapitole, pro potřeby jednotného výkladu pojmů použitých v dokumentaci 
Územního plánu Podůlšany, jsou uvedeny jejich definice upřesňující použití těchto pojmů 
při výkladu územního plánu a při rozhodování v území. 

Koncepce rozvoje území 

Území je chápáno v tradičním smyslu jako část zemského povrchu vymezeného a členě-
ného podle různých kritérií (geografických, administrativního správních a dalších způsobů 
využití apod.) Území je zde pojímáno se všemi hmotnými složkami, aktivitami a vztahy, 
jejichž je nositelem. 

Rozvoj  je celkový vývoj žádoucím směrem, nikoliv pouze kvantitativní vývoj a ekonomický 
růst nebo růst intenzity využití území; rozvoj je chápán jako záměrně ovlivňovaný vývoj 
nebo také živelný vývoj v souladu s cíli a představami o pozitivním rozvoji území.1  

Rozvoj území  je komplexním rozvojem území, který zahrnuje rozvoj všech hmotných 
složek, aktivit a procesů vztahujících se k území a jejich vzájemné vztahy; je to trvalý pro-
ces vývoje a změn využití území včetně jejich údržby a ochrany hodnot; cílem je udržitel-
ný a vyvážený rozvoj všech složek v území. 

Hodnota v území  je hodnocením jednotlivých složek v území z hlediska jejich potřebnosti 
a užitečnosti pro člověka a společnost; je také vyjádřením vztahu obyvatel k územnímu 
rozvoji. Hodnota má územní průmět. 

Urbanistická koncepce a funkční využití území 

Funkční plocha  je plocha vymezená na hlavním výkrese jedním typem funkce, znázor-
něná příslušným barevným odstínem, případně označená kódem. 

Území vymezené danou funkcí je spojitá plocha s jednou funkcí stanovenou barevným 
odlišením a kódem dle hlavního výkresu. 

Rozvojová plo cha je nezastavěná, částečně zastavěná nebo přestavbová plocha ležící 
v zastavitelném území. 

Zeleň v zástavb ě je plochou zeleně v doplňkové funkci ve funkční ploše mimo plochy 
zeleně. Působí ve vzájemné provázanosti s vlastní funkcí. Není vyznačena samostatnou 
plochou ve výkresech. Je nutno ji situovat v zastavitelném území v rámci funkční plochy. 

Zelené pásy  jsou parkově upravené linie zeleně, jejichž délka je minimálně trojnásobkem 
jejich šířky. 

Plochy se zvýšenou ochranou zelen ě vymezují v zastavěném území plochy zeleně 
v doplňkové funkci. Cílem je zvýšená ochrana souvislých ploch zeleně, solitérů a skupin 
kvalitních a perspektivních dřevin. 

Území se zvýšenou ochranou zelen ě vymezuje hodnotné přírodní lokality, vegetační 
doprovody vodotečí, sídelní zeleň v kontaktu s lesními porosty, ve kterých je cílem ochra-
na souvislých ploch zeleně, solitér a skupin kvalitních a perspektivních dřevin, které obo-
hacují systém zeleně a systém ÚSES.  

Hlavní funk ční využití  stanovuje převažující účel využití plochy s rozdílným způsobem 
využití, který je pro plochu charakteristický. Stavby a zařízení související s vymezeným 

                                                
1 Viz Pravidla územního plánování, str. B.1-2, AUÚP Praha 2006 
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funkčním využitím jsou stavby a zařízení sloužící pouze pro příslušné definované funkční 
využití ve spojité ploše s jednou funkcí stanovenou barevným odlišením a kódem dle vý-
kresu. 

Přípustné funk ční využití  je soubor funkcí, které nejsou v ploše dominantní, doplňují 
funkci hlavní tak, aby funkční využití staveb a zařízení bylo optimální, jedná se o samo-
statně nezobrazitelné funkce ve všech funkčních plochách, tvořící jejich doplněk nezbytný 
pro fungování území. 

Nepřípustným využitím  jsou funkce, kterými jsou ve stavbách a zařízeních vymezené 
funkční plochy nevhodné, škodlivé, způsobující závady na životním, resp. obytném pro-
středí. 

Charakteristika ploch 

Nezbytné plochy pro technické vybavení  jsou nespecifikované plochy nepřesahující 
0,1 ha uvnitř jiné funkční plochy, které slouží k umístění nezbytných plošných zařízení 
technické infrastruktury s příslušným liniovým vedením. 

Zastavěná plocha pozemku  je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých budov a 
zpevněných ploch. Zastavěná plocha jednotlivé budovy je plocha půdorysného řezu bu-
dovy vymezená vnějším obvodem svislých konstrukcí v 1. nadzemním podlaží, zvětšená 
o plochu všech vykonzolovaných prvků umístěných níže než 3 m nad terénem nebo pře-
sahující přes vnější obvod svislé konstrukce o více než 1,2 m. 

Počet podlaží  je počet plných nadzemních podlaží budovy. Podkroví není plným nad-
zemním podlažím a podmínky jeho využití jsou uvedeny v charakteristice jednotlivých 
funkčních ploch. 

Podlažnost stanovuje průměrný počet podlaží na pozemku nebo území. 

Prostorové uspořádání území 

Výšková hladina  je dána převládající výškou hřebenů střech nebo atik rovných střech 
v charakteristickém vzorku zástavby v dané lokalitě. 

Výšková dominanta  (místní) je část stavby vystupující nad výškovou hladinu okolní zá-
stavby i objektu vlastního, nepřesahující zpravidla výšku dalšího podlaží. Zdůrazňuje po-
zici objektu v urbanistické struktuře (např. nároží). 

Výšková stavba  je taková stavba, která svou výškou překračuje výškovou hladinu dané 
lokality. 

Charakteristika staveb a funkcí 

Malá ubytovací za řízení jsou stavby pro přechodné ubytování do 20 lůžek. 

Maloobchodní za řízení místního významu  je prodejní jednotka sloužící přímému prodeji 
spotřebiteli umístěná obvykle v docházkové vzdálenosti obyvatel. 

Nebytový d ům je stavba, v níž převažují jiné funkce nad funkcí bytovou. 

Nerušící výroba  je výroba, která svým provozováním, výrobním a technickým zařízením 
nenarušuje negativními účinky a vlivy provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a 
nezhoršuje životní prostředí souvisejících území nad přípustnou míru. 

Drobná nerušící výroba  je malosériová nerušící výroba, která svým charakterem a ka-
pacitou neklade zvýšené nároky na prostředí a dopravní zátěž území. 

Nerušící služby jsou služby, které svým provozováním, výrobním a technickým zaříze-
ním nenarušují negativními účinky a vlivy provoz a užívání staveb a zařízení ve svém oko-
lí a nezhoršují životní prostředí souvisejících území nad přípustnou míru. 

Podíl bydlení je procento stanovené z celkových hrubých podlažních ploch všech nad-
zemních podlaží budovy. 

Polyfunk ční objekt je stavba sdružující dvě nebo více funkcí, z nich žádná nemá výrazně 
převažující charakter. 
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Sběrny odpad ů jsou pomocná zařízení doplňující základní kostru systému sběrných dvo-
rů, sloužící k odkládání odpadů v omezeném množství i sortimentu fyzickými osobami. 
Sběrny odpadů mohou být umístěny v budovách. 

Skladovací are ál je samostatně vymezená plocha pro specializovaná skladovací a distri-
buční zařízení bez přímé územní vazby na výrobní podniky. 

Sportovní areál je komplex sportovních staveb a otevřených sportovních ploch, jejich 
provoz vyvolává hromadné nárazové zatížení území.  

Zařízení pro neorganizovaný sport  jsou volně přístupné otevřené sportovní plochy, ob-
vykle bez doplňkových staveb. 

A1-5/2 Seznam zkratek 

BPEJ - bonitovaná půdně ekologická jednotka 
ČOV - čistírna odpadních vod 
ČSN - česká státní norma 
ČSÚ - Český statistický úřad 
DKM -  digitální katastrální mapa 
DN - dimenze potrubí 
EO - ekvivalent obyvatel 
CHLÚ - chráněné ložiskové území 
KN - katastr nemovitostí 
KPÚ - komplexní pozemkové úpravy 
KÚ (k.ú.) - katastrální území 
KÚ - krajský úřad 
KZ - koeficient zastavění je podílem zastavěné plochy k celkové ploše pozemku 
LBC, RBC, NRBC - lokální,  regionální a nadregionální biocentrum 
LBK, RBK, NRBK -lokální,  regionální a nadregionální biokoridor 
NN, VN, VVN - nízké, vysoké, velmi vysoké napětí 
OP - ochranné pásmo 
ORP - obec s rozšířenou působností 
PRVK - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje 
PUPFL - pozemky určené k plnění funkce lesa 
PÚR - politika územního rozvoje ČR 2008 
RD - rodinný dům 
RZV - funkční plochy (typy ploch) s různým způsobem využití 
STL, VTL, - středotlaký, vysokotlaký (plynovod) 
SZ - stavební zákon 
TS - elektrická transformační stanice (trafostanice) 
ÚAN - území s archeologickými nálezy 
ÚAP - územně analytické podklady 
ÚP - územní plán 
ÚPD - územně plánovací dokumentace 
ÚPSÚ - územní plán sídelního útvaru 
ÚSES - územní systém ekologické stability 
VAK - vodovody a kanalizace 
VKP - významný krajinný prvek 
VPS, VPO - veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření 
VUSS - Vojenská ubytovací a stavební správa 
ZPF - zemědělský půdní fond 
ZÚ - zastavěné území 
ZÚR Pk - Zásady územního rozvoje Pardubického kraje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÚZEMNÍ PLÁN PODŮLŠANY 

   44 

A1-5/3 Údaje o po čtu list ů územního plánu a po čtu výkres ů k němu p řipojené 
grafické části 

A - ÚZEMNÍ PLÁN 

Textová část – územní plán     45 A4 

Grafická část: 

 Výkres základního členění území   12 A4 

 Hlavní výkres      12 A4 

 Výkres technické infrastruktury   12 A4 

 Výkres veřejně prospěšných opatření  12 A4 

Celkový po čet list ů ÚP                93 A4 
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A2 GRAFICKÁ ČÁST 

A2 
 
 

SEZNAM VÝKRESŮ 

A2-1 Výkres základního členění území 

A2-2 Hlavní výkres 

A2-3 Výkres technické infrastruktury 

A2-4 Výkres ve řejně prosp ěšných opat ření 
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B – ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
B1 TEXTOVÁ ČÁST 

B1-1 
 

ODŮVODNĚNÍ PROJEKTANTA 

B1-1/1 Vyhodnocení koordinace využívání území z hle diska širších vztah ů 
v území 

B1-1/1.1 Vyhodnocení souladu územního plánu s Polit ikou územního rozvoje ČR 
2008 

Územní plán Podůlšan je zpracován v souladu s požadavky Politiky územního rozvije ČR 
2008 (PÚR ČR 2008), schválené usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009, které 
jsou v dalším textu uvedeny kurzívou. 

Vyhodnocení priorit PÚR ČR 2008: 

Priorita (14) 
Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území vč. urbanistické-
ho, architektonického a archeologického dědictví, zachovávat ráz jedinečné urbanistické struktury 
území, struktury osídlení a kulturní krajiny, bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedo-
statku lidských zásahů. 

K prioritě (14): Územní plán ve svém řešení respektuje uvedené hodnoty území, stanove-
né územně analytickými podklady a doplňkovými průzkumy, vymezuje je včetně opatření 
na jejich ochranu. Ochrana je provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje 
a je v souladu s principy udržitelného rozvoje území. Urbanistická koncepce chrání histo-
rickou urbanistickou strukturu obce a rozvíjí ji. V návrhu změn v krajině její hodnoty dále 
posiluje a svazuje s novým funkčním využitím navazujících ploch. Posiluje prostupnost 
sídla a krajiny a zvýrazňuje potřebu ochrany krajiny a sídelní zeleně. 

Priorita (15) 
Předcházet prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. 

K prioritě (15): Návrh ÚP prostorovým i funkčním rozvržením nových zastavitelných ploch 
i ploch přestavbových předchází sociální segregaci obyvatel. V rámci řešeného území 
nedochází k nerovnoměrnému rozmístění různorodých skupin obyvatelstva. Důrazem na 
zvýšení kvality obytného prostředí zejména v oblasti denní rekreace obyvatel a podpory 
veřejné infrastruktury pozitivně ovlivňuje sociální soudržnost obyvatel. 

 Priorita (16) 
Při stanovování způsobu využití území v ÚPD dávat přednost komplexním řešením před uplatňo-
váním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty 
území. 

K prioritě (16): Při návrhu ÚP byly zváženy všechny požadavky a limity v řešeném území, 
stejně tak podmínky a souvislosti nutné pro udržitelný rozvoj území. Je zachována kom-
plexnost řešení území při naplnění  požadavků na rozvoj obce nedochází k  narušení pří-
rodních, sociálních či hospodářských podmínek nebo limitů využití území. Komplexnost 
řešení v potřebných vztazích je v ÚP zajištěna zpracováním územních studií pro rozvoj 
obce významných ploch přestavby. 
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Priorita (17) 
Vytvářet v území podmínky odstraňováním důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací za-
stavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí. 

K prioritě (17): V návrhu ÚP byl vymezen dostatek vhodných ploch pro výrobu a sklado-
vání, jedná se zejména o výrobu zemědělskou, která je v obci tradiční. Vzhledem 
k velikosti sídla se rozsah těchto ploch jeví jako přiměřený. Dobré dopravní napojení obce 
zajišťuje příznivé podmínky pro dojížďku do zaměstnání v centrech aglomerace. 

Priorita (18) 
Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. 

K prioritě (18): Stávající velikost, členění a vzájemné prostorové a funkční vazby sídla 
v území se návrhem územního plánu nemění. Význam sídla se v případě vyššího využití 
rekreačního potenciálu území, vzhledem k jeho poloze a dopravní dostupnosti, zvýší. 
Současně je možné očekávat, v souvislosti s výrazným zkvalitněním obytného a přírodní-
ho prostředí sídla, postupné zvyšování jeho významu v sídelní struktuře. 

Priorita (19) 
Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (brownfields), hospo-
dárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb, revitalizace a sanace území) a zajistit ochra-
nu nezastavěného území (zejména zemědělského půdního fondu), zachování veřejné zeleně a 
minimalizace její  fragmentace. 

K prioritě (19): Analýza území, předcházející řešení návrhu ÚP, vyhodnotila ve stávajícím 
zastavěném území plochy, které nejsou plnohodnotně využity. Tyto plochy jsou navrženy 
k přestavbě, revitalizaci a obnově. Jedná se o plochy obytné zástavby, o plochy veřejných 
prostranství a sídelní zeleně. Fragmentace sídelní zeleně je v návrhu potlačena, dochází 
k propojení jejích jednotlivých prvků. Byla zároveň zajištěna ochrana ZPF, nezastavěné 
území obce není bezdůvodně rozšiřováno. Navržený rozvoj odpovídá předpokládanému 
demografickému vývoji v obci. 

Priorita (20)  
Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny umisťovat do nejméně kon-
fliktních lokalit a následně podporovat kompenzační opatření. S ohledem na to respektovat veřejné 
zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí. Vytvářet podmínky pro 
implementaci a respektování ÚSES, udržování a zvyšování ekologické stability, chránit krajinný ráz 
a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

K prioritě (20): Územní plán nemá významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo 
ptačí oblast, nezasahuje do území NATURA 2000. Celková nízká úroveň ekologické sta-
bility území je posilována navrženými změnami v krajině. Zásahy do krajiny y jsou navr-
ženy tak, aby propojily a posílily stávající prvky v území, zvýšily čitelnost a přehlednost 
krajiny a její biologickou rozmanitost (podpora prostupnosti krajiny, úprava jejího měřítka, 
vložení nových přírodních prvků -. mokřad a pásy mimolesní zeleně). Návrh lokálních 
ÚSES navazuje na nadregionální systém a doplňuje chybějící prvky. 

Priorita (21) 
Vymezit a chránit před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejné zele-
ně v rozvojových oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností 
s využitím její přirozené obnovy. 

K prioritě (21): Veřejná zeleň je v území obce významným faktorem kvality obytného pro-
středí. Územní plán její stávající plochy důsledně chrání a zejména v místech, kde nava-
zují na stávající plochy vegetace, je významně rozšiřuje (parková úprava centrální části 
obce). Veřejná zeleň je využita také k ochraně obytného území a jako doprovodná vege-
tace rozšířené sítě pěších komunikací obce. Řešení ÚP rovněž zohledňuje její prostorové 
provázání se zelení ve volné krajině. 
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Priorita (22) 
Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu při 
zachování a rozvoji hodnot územ, podporovat propojení míst turistickými cestami pro různé formy 
turistiky. 

K prioritě (22): Území Podůlšan je z hlediska rekreace a turistiky přitažlivé především pro 
cykloturistiku. Požadavek na rozvoj cestovního ruchu v řešeném území proto ÚP promítá 
zejména do posílení prostupnosti krajiny, která je podmínkou pro zahuštění stávající sítě 
cyklotras a cyklostezek. Pro podporu tohoto druhu rekreace je navrženo rozšíření ploch 
stávajícího občanského vybavení v centru obce, které navazují na prostor restaurace a 
parku. 

Priorita (23) 
Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a 
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny, zachovat prostupnost krajiny a minimali-
zovat její fragmentaci. 

K prioritě (23): Návrh územního plánu posiluje propustnost krajiny doplněním tras pro pěší 
a cyklisty s využitím polních cest vymezených komplexními pozemkovými úpravami. Ne-
vymezuje nové prvky nepříznivě ovlivňující fragmentaci krajiny. V urbanizovaném území 
navrhuje doplnění stávající sídelní struktury, zajišťující bezkonfliktní pohyb po území obce 
pro pěší, cyklisty a motorová vozidla a dostupnost všech pozemků. Návrh posiluje význam 
veřejného prostoru v obci. 

Priorita (24) 
Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní in-
frastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a veřejného zdraví , zejména uvnitř rozvojových 
oblastí. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti 
obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi. 

K prioritě (24): Dostupnost obce v rámci regionu je dostatečná, existuje dobré silniční do-
pravní napojení na obě krajská města, Hradec Králové a Pardubice, a na obce v okolí, ve 
kterých se nachází veřejná infrastruktura. Existuje funkční veřejná autobusová doprava. 
Opatření v  ÚP směřují ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy návrhem oddělení 
pěší a motorové dopravy a rozšíření sítě cest pro pěší mimo prostorů silničních komuni-
kací. 

Priorita (25) 
Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatel před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami území. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro za-
držován, vsakování i využívání dešťové vody jako zdroje. 

K prioritě (25): Povodňová nebo jiná přírodní rizika se nepřepokládají. Územní plán navr-
huje evakuační plochu pro obyvatele v severní části území, napojenou na dopravní sys-
tém a vzdálenou od možných zdrojů rizika. V ÚP byly vytvořeny podmínky pro zadržování 
dešťových vod doplněním ploch zeleně, v území byla navržena dočasná vodní plocha 
včetně doprovodné zeleně pro zadržení a soustředění srážkových vod. 

Priorita (26) 
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových oblastech  ve zcela výjimečných a odůvodnitelných 
případech. 

K prioritě (26): Žádné zastavitelné plochy návrh ÚP nevymezil v záplavových oblastech. 

Priorita (27) 
Vytvářet podmínky pro koordinované umisťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj. Vytvá-
řet podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti v obcích, které jsou přirozenými regionálními 
centry v území. 

K prioritě (27): Návrhem ÚP jsou vytvořeny podmínky pro koordinované umisťování prvků 
veřejné infrastruktury a pro její rozvoj. Obec není regionálním centrem v území. 
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Priorita (28) 
Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho ře-
šení ve všech  potřebných dlouhodobých souvislostech včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. 

K prioritě (28): Návrh územního plánu směřuje k nalezení rovnováhy mezi rozvojem obce 
a zachováním kvalit přírodního prostředí, urbanistické struktury obce včetně kvality histo-
ricky dochovaných prostorů. Navrhuje takové změny v území, které posilují kvalitativní 
rozvoj obce, které navazují na dnes živé aktivity v oblasti bydlení, zhodnocují využití stá-
vajícího území a vytvářejí předpoklady pro udržitelný rozvoj území. 

Priorita (29) 
Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet podmínky pro rozvoj účin-
ného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosaži-
telnosti v území. 

K prioritě (29): Priorita zde sleduje především městskou veřejnou dopravu, která je 
v řešeném rozsahu území plně nahraditelná dopravou pěší a cyklistickou. Pro tuto dopra-
vu návrh územního plánu vymezil síť pěších a cyklistických tras zahrnujících mimo stáva-
jící systém také prodloužení do rozvojových ploch a sousedních obcí. 

Priorita (30) 
Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávky vody  a zpracování odpadních vod je nutno kon-
cipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i budoucnosti. 

K prioritě (30): Zásobování obce pitnou vodou a zpracování odpadních vod je v ÚP řeše-
no pro stabilizované území i pro rozvojové plochy a splňuje dlouhodobé požadavky na 
vysokou kvalitu bydlení. 

Priorita (31) 
Vytvářet podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitel-
ných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik. 

K prioritě (31): Plochy pro obnovitelné zdroje energie (fotovoltaické nebo větrné elektrár-
ny) nebyly v ÚP vymezeny. Jejich lokalizace v podmínkách řešeného území by nepříznivě 
ovlivnila krajinný ráz. 

Priorita (32) 
Při stanovení urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných měst-
ských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou 
infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. 

K prioritě (32): Urbanistická koncepce vycházela ze sociodemografických podmínek obce, 
které jsou dlouhodobě stabilizované, s téměř nulovým nárůstem počtu obyvatel. Úroveň 
bydlení je v obci dobrá, se zájmem obyvatel na udržení kvality obytného prostředí. Územ-
ním plánem byly vymezeny plochy přestavby v rámci zastavěného území pro plochy byd-
lení a plochy veřejných prostranství, včetně veřejné infrastruktury a sídelní zeleně. Priori-
tou ÚP je zvýšení kvality obytného prostředí. 

B1-1/1.2 Vyhodnocení souladu územního plánu s dokum entací vydanou krajem 

Územní plán Podůlšany je zpracován v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardu-
bického kraje (ZÚR Pk), které byly schváleny usnesením Zastupitelstva Pardubického 
kraje Z/170/10 dne 29. 4. 2010, aktualizací ZÚR Pk č. 1 ze 7. 10. 2014 a respektuje priori-
ty, zásady a úkoly územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, 
zejména (vztahující se k řešenému území). 

a) Priority ZÚR Pk: 

(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Pardubického 
kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji 
a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje 
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sledovat jako základní požadavek při zpracování územních studií, územních plánů, regu-
lačních plánů a při rozhodování o změnách ve využití území.  

K prioritě (01): 

Územní plán Podůlšany zajišťuje plnění této priority vyváženou koncepcí územního rozvo-
je směřující k posílení přírodních složek území a k jejich širšímu využití pro denní rekreaci  
obyvatel obce i rekreaci obyvatel aglomerace. Usiluje o úpravu měřítka krajiny a o zvýšení 
její prostupnosti. Řeší přednostní využití zastavěného území obce, potřebné doplnění její 
prostorové struktury a vybavení, včetně zvýšení kvality veřejných prostorů a sídelní zele-
ně. Limituje zásahy do nezastavěného území. 

Územní rozvoj obce je v současné době stabilizovaný. Posílení významu krajiny a kvality 
jejího využití spolu s obnovou struktury obce vytváří základní podmínky pro udržitelný 
rozvoj území a uplatnění regionálních rozvojových priorit kraje.  
 (02) Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů stanovených 

v Politice územního rozvoje z roku 2008 (PÚR ČR 2008) a pro realizaci významných kraj-
ských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a opatření stanovených v Programu roz-
voje Pardubického kraje (aktualizace 2005/2006).  

K prioritě (02): 

Prioritou předloženého návrhu ÚP je posílení kvality života obyvatel, která souvisí s opat-
řeními v rámci zastavěného území. Zahrnují zhodnocení nevyužitých ploch uvnitř sídla, 
revitalizaci a obnovu veřejných prostranství včetně sídelní zeleně a veřejné infrastruktury. 
Návrh zohledňuje rekreaci obyvatel ve formě cykloturistiky a denní rekreace a navrhuje 
cestní síť ve volné krajině a zvýšení její prostupnosti.  

Jsou podporovány mimoprodukční funkce zemědělství i lesnictví. Prvky dopravní i tech-
nické infrastruktury jsou stabilizovány a ÚP v návrhu sleduje omezení jejich negativních 
vlivů na obytné i životní prostředí. Veškeré jevy z oblasti infrastruktury a ochrany životního 
prostředí jsou koordinovány se sousedními katastrálními územími 
(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje. Přitom se 

soustředit zejména na: zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko-
stabilizační funkce krajiny; ochranu pozitivních znaků krajinného rázu.  

Podmínky pro ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot na území kraje byly 
zajištěny. Hodnoty byly specifikovány, byl stanoven předmět jejich ochrany a možnosti 
jejich rozvíjení. Krajinný ráz řešeného území byl vyhodnocen, veškeré funkční a prostoro-
vé regulativy ÚP k němu byly vztaženy tak, aby nedošlo k narušení jeho pozitivních a ur-
čujících znaků. Součástí ÚP je vymezení systému ekologické stability území. 

b) Úkoly územního plánování stanovené ZÚR Pk: 
Úkoly pro územní plánování ve zpřesněné rozvojové oblasti OB4: 

- zpřesnit koridory dopravy D102 – zdvoukolejnění železniční trati  č. 031 Pardubice – 
Hradec Králové, 

- ověřit rozsah zastavitelných ploch,  
- respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES,  
- řešit vazby navazující silniční sítě na budoucí MÚK na R35 a I/37, 
- a ověřit možnosti využití území souvisejících s těžbou štěrkopísků pro rekreaci.  

K úkolům územního plánování: 

- koridor dopravy D102 – zdvoukolejnění železniční trati  č. 031 Pardubice – Hra-
dec Králové se nedotýká řešeného území, návaznosti tohoto záměru jsou re-
spektovány, 

- rozsah zastavitelných ploch byl návrhem ověřen v kapitole B1-1/6, 

- návrh ÚP upřesnil a stabilizoval jednotlivé skladebné části ÚSES, zkoordinoval 
jejich napojení a návaznost na průběh ÚSES v sousedních katastrálních úze-
mích, 

- vazby navazující silniční sítě na budoucí MÚK na R35 a I/37 se přímo nedotý-
kají řešeného území, návaznosti tohoto záměru jsou respektovány, 
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- byly zohledněny reálné možnosti, příležitosti, limity a střety, které přinese 
v dlouhodobém časovém horizontu plánovaná těžba štěrkopísku v jižní části ře-
šeného území; byly zajištěny podmínky pro tuto těžbu a eliminace negativních 
vlivů, které s sebou přinese. 

B1-1/1.3 Širší vztahy řešeného území 

Požadavky uplatněné PÚR 

Návrh ÚP svým řešením respektuje, že řešené území se nachází v rámci republikové roz-
vojové oblasti OB4. Rozvojový potenciál území nebyl návrhem znehodnocen, podmínky 
pro další jeho rozvoj byly návrhem zohledněny. Jedná se zejména o prvky a linie dopravní 
a technické infrastruktury, jejichž koncepce situování byla zachována a byly vytvořeny 
podmínky pro její další rozvoj, a dále pak o prvky veřejné infrastruktury.  

Z hlediska dalšího rozvoje území byl návrhem podpořen požadavek PÚR na polycentrický 
rozvoj sídelní struktury a na eliminaci suburbanizace. Stávající zastavěné území bylo pl-
nohodnotně využito, naopak došlo k žádoucí ochraně nezastavěného území a volné kraji-
ny minimalizováním záměrů v souladu s požadavky na rozvoj obce. V rámci návrhu byly 
rovněž vytvořeny podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, v řešeném území se jedná kon-
krétně o rozvoj cykloturistiky, především prostřednictvím opatření v krajině směřujících 
k její větší prostupnosti s návazností na infrastrukturu sousedních obcí. 

Požadavky uplatněné ZÚR 

Z hlediska širších vztahů patří k prioritám řešení koordinace všech složek návrhu ÚP 
s rozvojem sousedních obcí a jejich správních území.  

V rámci požadavků na řešení vyplývajících ze ZÚR byly zohledněny a respektovány ná-
sledující koordinace: 

� stabilizace a možnosti rozvoje technické a dopravní infrastruktury,  

� zajištění veřejné infrastruktury, včetně vytvoření vhodných podmínek pro cestovní ruch 
a rekreaci obyvatel, 

� podpora mimoprodukční funkce krajiny a jejího hospodářského využití (zemědělství, 
lesnictví), 

� zvýšení estetické hodnoty a ekologické stability krajiny, respektování průběhu prvku 
ÚSES jako VPOU03, koridor NRBK K73 Bohdaneč – Vysoké Chvojno je v návrhu vy-
mezen, včetně jeho ochranného pásma,  

� součinnost při využití těžebních ploch pro rekreaci. 

Požadavky uplatněné v ÚAP 

Požadavky Územně analytických podkladů, aktualizace 2010 OPR Pardubice byly pro-
mítnuty do návrhu územního plánu. Podůlšany jsou atraktivní obcí pro bydlení, bez ob-
čanské vybavenosti a pracovních příležitostí v místě, ležící ale v atraktivním přírodním 
prostředí.  

Z hlediska širších vztahů v území návrh ÚP v souladu s ÚAP respektuje vazbu na občan-
skou vybavenost sousedních Starých Ždánic a zohledňuje možnosti, které se 
v dlouhodobém horizontu představuje rekreační využití vytěžených písníků v jižní části 
katastru obce.  

Požadavky obce 

Požadavky obce dotýkající se bezprostředně širších vztahů v území zahrnuje zejména 
oblasti: 

� sídelní struktura; ÚP nevytváří podmínky pro propojování sídel a zároveň nevytváří 
svým návrhem samoty ani nová ohniska osídlení, 

� dopravní prostupnost území a propojování sídel; návrh ÚP řeší možnosti vyššího vyu-
žití území pro pěší a cyklisty, což je z hlediska potenciálu rozvoje území vyhodnoceno 
jako příležitost pro zvýšení atraktivity území z hlediska cestovního ruchu a rekreace,  
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� řešení krajiny; návrh ÚP řeší ochranu krajiny, zachování stávajícího charakteru krajin-
ného rázu a zejména zpřístupnění krajiny v souladu s požadavky ÚAP. Rovněž je vy-
řešen průběh skladebných prvků ÚSES a jejich koordinace napojení na sousední ka-
tastrální území tak, aby byl zcela funkční (NRBK K73). 

Požadavky dotčených orgánů 

V oblasti ochrany životního prostředí byly respektovány plochy a koridory ÚSES 
vymezené v ZÚR Pk, jejich průběh je zkoordinován s navazujícími na katastrech 
sousedních obcí.   

Pozemky zemědělského půdního fondu zasažené návrhovými plochami jsou 
vyhodnoceny v souladu s platnými předpisy viz kapitola B1-1/4. Územní plán Vždy je 
vybráno takové řešení, které je nejvhodnější z hlediska zachování lesa, pozemků ZPF, 
ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů. Plně jsou respektována 
PHO vodních zdrojů. 

Byly prověřeny možnosti vymezení ploch a koridorů pro opatření ke zdržení vody v krajině 
a byly navrženy plochy změn v krajině, které plní tyto funkce. 

Návrh řešení územního plánu plně respektuje vyhlášená chráněná ložisková území 
2058000 Čeperka II a výhradní ložisko štěrkopísku 320581003 Čeperka – Podůlšany. 

B1-1/1.4 Koordinace územního plánu s ÚPD sousedních  obcí   

Řešené území navazuje na správní celky následujících obcí: Opatovice nad Labem, Li-
bišany, Praskačka (Krásníce), Staré Ždánice a Čeperka. Všechny jmenované obce mají 
územně plánovací dokumentaci. Stav pořízení územních plánů sousedních obcí je násle-
dující: 

Libišany : původní územní plán sídelního útvaru nabyl účinnosti 8. 12. 1998, projektant 
REGIO s.r.o. Hradec Králové. Ing. arch. Jelena Zemánková. V současné době je vydán 
nový územní plán, projektant Atelier AURUM s.r.o. Pardubice, Ing. arch. Ivana Petrů. 

Praskačka: stávající územní plán nabyl účinnosti 4. 12. 2008, projektant Ing. arch. Pavel 
Kramář, atelier SUMA Třebechovice pod Orebem, 

Staré Ždánice : stávající územní plán obce nabyl účinnosti 11.12.2006, projektant Ing. 
arch. Křelina - DELTA 90 Hradec Králové. Dne 15. 6. 2011 rozhodlo usnesením č. 3/2011 
zastupitelstvo obce Staré Ždánice o pořízení nového územního plánu v souladu s novou 
legislativou, v současné době je pořizován nový územní plán (společné jednání), projek-
tant Sdružení U3 Slatiňany, Ing. arch. Jiří Řeřucha a Ing. arch. Sedláčková. 

Čeperka : stávající územní plán sídelního útvaru, projektant Ing. arch. Petr Kopecký, ate-
lier DRUPOS v.o.s. Pardubice, účinnost od 18.12.1998, v současné době je vydán nový 
územní plán, projektant Sdružení U3 Slatiňany, Ing. arch. Jiří Řeřucha a Ing. arch. Sed-
láčková. 

Ve všech ohledech byl návrh ÚP koordinován s územně plánovacími dokumentacemi 
sousedních obcí, jedná se zejména o zkoordinování průběhů tras dopravní a technické 
infrastruktury a průběhů sítě ÚSES. 

B1-1/2 Vyhodnocení spln ění požadavk ů Zadání územního plánu 
ad1) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané 
krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů 

Vyhodnocení splnění požadavků Zadání ÚP vyplývajících z PÚR a ZÚR je obsaženo 
v kapitolách B1-1/1.1 Širší vztahy řešeného území a B1-2/5 Komplexní zdůvodnění řešení 
územního plánu. 

ad2) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů 

Požadavkem na řešení vyplývající z ÚAP bylo, mimo řešení závad, problémů a střetů zjiš-
těných při průzkumech území, zhodnocení a vyvážení územních podmínek. Jedná se 
konkrétně o tyto požadavky: 
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� problém vylidňování počtu obyvatel a stabilizace počtu obyvatel. 

Problém snižování počtu obyvatel byl řešen jednak návrhem zastavitelných ploch pro 
bydlení (včetně rezervy pro bydlení), jednak prostřednictvím zvyšování kvality obytné-
ho prostředí, sledující zvýšení atraktivity sídla. V zásadě se jedná o soubor opatření 
zahrnujících regeneraci veřejných prostranství a prvků sídelní zeleně, stabilizaci prvků 
veřejné infrastruktury a vytvoření podmínek pro zlepšení denní rekreace obyvatel.  

� malý rozsah občanské vybavenosti; rozsah veřejné infrastruktury. 

Rozsah odpovídá velikosti obce, stávající plochy tohoto funkčního využití návrh ÚP 
stabilizuje a navrhuje opatření k jejich širšímu využití a propojení s dalšími složkami 
sloužícími veřejným potřebám (denní rekreace.,   

� revitalizace a regenerace zastavěného území a plnohodnotné využití zastavěných ploch. 

Návrh ÚP vyhodnotil stávající podmínky v zastavěném území a navrhuje plochy pře-
stavby P1, P2 a P3, které plně zhodnotí plochy ve stávajícím zastavěném území. Prio-
ritou návrhu zůstává revitalizace veřejných prostranství s navazujícími prvky sídelní 
zeleně, 

� nedostatek zastavitelných ploch pro bydlení. 

V rámci návrhu UP byly navrženy nové zastavitelné plochy Z1 a Z2 pro bydlení 
v souladu s demografickým vývojem obce, její polohou a aktuálním zájmem obyvatel o 
bydlení. Současně byl vymezen prostor možné rezervy pro bydlení R1. 

� nedostatek pracovních příležitostí. 

Stávající plochy výroby, konkrétně zemědělské výroby, byly návrhem ÚP stabilizovány 
a byly vytvořeny podmínky pro jejich další funkčnost. Prostorové ani funkční regulativy 
umožňují drobné podnikání v rámci ploch pro bydlení ve formě staveb a ploch neruší-
cích služeb nebo drobných provozoven sloužících uspokojování denní potřeby obyva-
tel území bez negativního vlivu na životní prostředí a obytné prostředí sídla. 

� vytvoření podmínek pro rekreační využití. 

Návrhem byly vytvořeny podmínky jednak rozšířením možností a zkvalitněním podmí-
nek denní rekreace obyvatel formou revitalizace veřejných prostranství, veřejné in-
frastruktury a zeleně (park) včetně obnovy sportoviště, jednak vytvořením možností 
nadmístní rekreace v krajině, zlepšením její prostupnosti a obohacením skladby pří-
rodních prvků (vodní plochy). 

� monokulturní bezlesá krajina mimo oblasti krajinného rázu a ochrana krajiny a její zpřístupnění. 

Návrh ÚP situaci řeší vytvořením sítě cest včetně jejich doprovodné vegetace v rámci 
stávajících rozsáhlých ploch orné půdy. V řešeném byl, v souladu s jejím hospodář-
ským využitím, narušen obraz monokulturní krajiny, bulo upraveno měřítko krajiny a 
zvýšena její prostupnost. Současně byly vytvořeny podmínky pro lepší zadržování vo-
dy v krajině. 

� ochrana ZPF, ochrana půdy s bonitou tř. I a II. 

Návrh ÚP plně zhodnotil plochy v rámci zastavěného území obce (plochy přestavby, 
plochy rezerv) a plošný rozvoj sídla navrhuje pouze v  nutném rozsahu, na půdách 
nižších tříd, v souladu s demografickým vývojem sídla. Přednostně na plochách a v 
koridorech, kde nedochází ke střetu s významnými přírodními prvky nebo skladebnými 
prvky ÚSES.  

� nefunkční prvky ÚSES, nesoulad jednotlivých prvků ÚSES a nedostatečně vymezené hranice 
NRBK. 

Návrh ÚP vymezil systém skladebných prvků ÚSES v souladu s „Revizí lokálního sys-
tému ÚSES pro správní území obce s rozšířenou působností Pardubice“ zpracovanou 
v  červenci 2010 a v koordinaci s průběhem ÚSES sousedních katastrálních území. 

ad3) Požadavky na rozvoj území obce 

Rozvoj obce je řešen v souladu s požadavky obsažené v PÚR, ZÚR a ÚAP (viz také kapi-
tola B1-2/5.1) a v souladu se zadáním ÚP. Navržený rozvoj obce respektuje, že obec Po-
důlšany se nachází v těžišti rozvojové oblasti OB4. ÚP je řešen s vědomím návaznosti na 
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podmínky širších vztahů v území. Respektuje historické utváření sídelní struktury, klade 
důraz na potlačení suburbanizačnich tendencí, na ochranu nadmístní dopravní a technic-
ké infrastruktury a na ochranu krajiny a krajinného rázu v širším kontextu území. 

Návrh upřednostňuje komplexní řešení, které vychází z vyváženosti územních podmínek 
pro udržitelný rozvoj a posiluje podmínky pro rozvoj pilířů, které dle ÚAP vykazují pro-
blémy (sociální a ekonomický pilíř). Současně zachovává vysokou hodnotu pilíře envi-
ronmentálního, kterou dále obohacuje. 

Navrhovaná koncepce rozvoje obce nemění význam a charakter sídla ve stávající struktu-
ře osídlení a nenarušuje stávající obraz sídla v krajině. Byly prověřeny požadavky na roz-
voj obce a její potřeby, byly stanoveny priority urbanistické koncepce obce, které se za-
měřily zejména na zvýšení kvality obytného prostředí, ochranu stávajícího hodnotného 
životního prostředí a jeho obohacení a na stabilizování stávajících ploch zemědělské vý-
roby a drobného podnikání včetně podmínek pro omezení jejich možného negativního 
vlivu na obytné prostředí sídla. Byly vymezeny podmínky pro rozvojové plochy a podmín-
ky jejich prostorového a funkčního využití. Bylo rovněž zhodnoceno účelné využití ploch 
zastavěného území obce a navrženy plochy přestaveb dosud ne zcela využitých ploch.  

Byly prověřeny možnosti zhodnocení potenciálu území pro rekreaci, vytvořeny podmínky 
pro zlepšení denní rekreace obyvatel a podmínky pro nadmístní rekreaci (zejména cyklo-
turistiku) v rámci zastavěného území a v krajině. Návrh předvídá možnosti dalšího rozvoje 
rekreace v souvislosti s využitím ploch po těžbě štěrkopísku (písníky), jejichž výhradní 
ložisko se nachází v jižní části řešeného území, konkrétní řešení této otázky je možné 
stanovit pozdější aktualizací ÚP v souladu s vývojem těžby. 

V souladu s požadavky stavebního zákona byly specifikovány hodnoty území, byly vy-
hodnoceny pozitivní znaky krajinného rázu a byly stanoveny podmínky ochrany, které 
zaručí uchování hodnoty území z hlediska ekologického, přírodního, estetického i kulturně 
historického.  
ad4) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území  

Urbanistická koncepce obce a koncepce uspořádání krajiny vychází z požadavků obsa-
žených v PÚR, ZÚR a řeší problémy vymezené Územně analytickými podklady (2. aktua-
lizace ÚAP 2012 ORP Pardubice), v souladu s výše uvedeným a s kapitolou B1-2/5.1. 

Navržené prostorové uspořádání obce zohledňuje historicky rostlou urbanistickou struktu-
ru obce. Její pozitivní znaky, urbanistické hodnoty a specifický charakter rozvíjí v návrhu 
rozvojových ploch a plochy rezervy. Tyto plochy organicky navazují na stávající urbanis-
tickou strukturu, jejich situování a plošný rozsah nenarušuje čitelnost této struktury. Jsou 
napojeny na dopravní a technickou infrastrukturu. U ploch s rozdílným funkčním využitím 
nedochází k vzájemným negativním vlivům, zároveň nedochází k negativnímu ovlivňování 
životního prostředí. 

Navržená urbanistická koncepce vytváří čitelnou urbanistickou strukturu s dlouhodobě 
udržitelnou koncepcí rozvoje obce. Koncepce preferuje využití stávajícího zastavěného 
území obce a jeho přestavbu s důrazem na jeho vybavení veřejným prostorem a na zlep-
šení podmínek pro bydlení. Etapizace výstavby nebyla územním plánem navržena, další 
postup a organizace výstavby jsou v plochách P1 a P2 podmíněny zpracováním územ-
ních studií, které vymezí podrobnější podmínky využití území ve vazbě na konkrétní po-
třeby stavebníků. Podmínky využití ploch jsou územním plánem stanoveny v souladu 
s vyhláškou č. 501/2066 Sb. a požadavky metodiky MINIS 2010 vydané Pardubickým 
krajem. Požadavky na zpracování územních studií jsou uvedeny v kapitole A1-4/6. 

Koncepce uspořádání krajiny vychází ze současného stabilizovaného stavu území. Ve 
vazbě na urbanistickou koncepci je krajina doplněna přírodními prvky posilujícími hodnoty 
prostředí a jeho využití pro rekreaci. Koncepce ÚSES vychází z dokumentu „Revize lokál-
ního ÚSES a vypracování plánu ÚSES pro správní území obce s rozšířenou působností 
Pardubice“ z roku 2010 a zohledňuje návaznosti na sousední obce. Součástí návrhu je 
zvýšení prostupnosti krajiny.  
ad5) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
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Koncepce řešení veřejné infrastruktury vychází z požadavků obsažených v PÚR, ZÚR a 
řeší problémy vymezené Územně analytickými podklady – 2. aktualizací 2012 ORP Par-
dubice, v souladu s výše uvedeným a s kapitolou B1-2/5.1. 

Návrh dopravní infrastruktury respektuje stávající koncepci silniční dopravy. V rámci ZÚR 
není požadováno zpřesnění koridorů nadmístní dopravní sítě. Řešení dopravního napoje-
ní nově zastavitelných ploch odpovídá podmínkám území, požadovaným kapacitám a 
navazuje na stávající stabilizovanou dopravní síť. Stávající síť cyklostezek a pěších tras 
byla doplněna v rámci zastavěného území a ve volné krajině, navazuje na stávající cyklot-
rasy. 

V rámci ZÚR není požadováno zpřesnění koridorů nadmístní technické infrastruktury. 
Technická infrastruktura území je navržena pro vymezené rozvojové plochy v souladu s 
urbanistickou koncepcí a charakterem využití ploch, v návaznosti na stávající trasy a zaří-
zení. Vodohospodářská koncepce je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací 
Pardubického kraje. Likvidace odpadních vod ze zastavitelných ploch je řešena napoje-
ním kanalizace na již realizovanou ČOV. 

Občanské vybavení obce bylo v novém ÚP posouzeno. S ohledem na velikost sídla se i 
přes malý rozsah veřejného vybavení jeví jeho kapacita jako dostatečná.  

Veřejná prostranství byla v návrhu ÚP komplexně posouzena. Jsou zachována v plném 
rozsahu, vzhledem k jejich plnému zhodnocení je jejich část navržena jako přestavbová 
plocha. Podmínkou využití území je zpracováním územní studie. Toto opatření přispěje ke 
zvýšení kvality veřejného prostoru obce. 
ad6) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

Návrh ÚP řeší požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území na základě požadavků nad-
řazených územně plánovacích dokumentací PÚR a ZÚR a v souladu s požadavky Územ-
ně analytických podkladů – 2. aktualizací 2012 ORP Pardubice a v souladu s kapitolou 
B1-2/5.1. 

Hodnoty v území, které jsou předmětem zvláštní ochrany, jsou vymezeny v kapitole A1-
1/2. Ochrana území je zajištěna především vymezením podmínek prostorového uspořá-
dání rozvojových ploch a ploch s rozdílným způsobem využití. Plochy zásahů do urbani-
zovaného území a volné krajiny jsou omezeny souborem zastavitelných ploch a ploch 
změn v krajině. Zvláštní pozornost je v ÚP věnována řešení hranice přechodu zástavby 
do krajiny. 

Navrhované záměry, pokud zasahují do plochy ZPF, jsou situovány na pozemcích III. a 
IV. třídy ochrany, zásahy do lesních pozemků jsou minimální, tj. pouze v nezbytné míře 
pro umístění veřejné infrastruktury. Koncepcí rozvoje obce jsou respektovány funkční i 
navržené plochy ÚSES.  
ad7) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 

Veřejně prospěšné stavby a asanace nebyly ÚP vymezeny. V rámci návrhu ÚP jsou vy-
mezeny veřejně prospěšná opatření pro vyvlastnění. Jedná se o koridor ÚSES NRBK K73 
Bohdaneč – Vysoké Mýto, vymezený Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje. 
Zahrnuje území Opatovického kanálu a o přilehlá lokální biocentra LBC 48 Podůlšany a 
LBC 47 U sadu, zasahující katastrální území Podůlšan. 
ad8) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu 
veřejného zdraví, civilní ochranu, obranu a bezpečnost státu, ochranu ložisek nerostných surovin, 
geologické stavby území, ochranu před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) 

� ochrana a tvorba životního prostředí 

Územní plán obsahuje vyhodnocení požadavků ZÚR Pk a ÚSES zpracovaných dle 
„Revize lokálního ÚSES“ (viz také výše) včetně vyhodnocení pozemků ZPF a PUPFL. 
PHO vodních zdrojů je respektováno. 

� ochrana veřejného zdraví 

Ochrana obyvatel před negativními vlivy prostředí je zvýšena navrhovanými opatření-
mi, zejména návrhem ochranné a izolační zeleně včetně cesty na severní hranici za-



ÚZEMNÍ PLÁN PODŮLŠANY 

   56 

stavěného území a volné krajiny, kde její doprovodná zeleň zčásti eliminuje negativní 
vlivy silnice II/333. 

 
� ochrana kulturních hodnot 

Kulturní památka Opatovický kanál je zapojen do urbanistické koncepce obce a chráněn 
před vlivy snižujícími jeho hodnotu. 

� civilní ochrana, obrana a bezpečnost 

V textové a grafické části ÚP jsou vymezeny plochy určená pro potřeby evakuace 
obyvatel. 

� ochrana před povodněmi 

V rámci koncepce řešení krajiny byla navržena opatření k zadržení vody spočívající 
zejména v obohacení krajiny o prvky plošné a liniové mimolesní zeleně. 

� ochrana ložisek nerostných surovin a jejich těžby 

Návrh řešení územního plánu plně respektuje vyhlášená chráněná ložisková území 
2058000 Čeperka II a výhradní ložisko štěrkopísku 320581003 Čeperka – Podůlšany. 

ad9) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území 

Návrh ÚP respektuje ochranná pásma vyplývající z PÚR, ZÚR, územně analytických pod-
kladů a z doplňkových průzkumů a rozborů. 

Součástí návrhu je řešení předložených úkolů, problémů a střetů: 

- navržená urbanistická koncepce nevytváří podmínky pro propojování sídel a současně 
nejsou vytvářeny samoty, 

- plochy určené pro bydlení byly z hlediska jejich zatížení hlukem z dopravy prověřeny, 
opatření na zlepšení podmínek ochrany jsou součástí návrhu ÚP, 

- rozsah vnitrosídelní zeleně byl posouzen, opatření k posílení zeleně a propustnosti 
krajiny jsou soustředěna na přechod urbanizovaného území do volné krajiny (doplnění 
zeleně, cest a ploch pro denní rekreaci obyvatel), 

- stávající urbanistická struktura není návrhem rozvojových ploch narušena, cílem ÚP je 
naopak její stabilizace a přirozené rozvinutí v plochách přestavby P1 a P2 a zastavi-
telných plochách Z1 a Z2, 

- navržené ani stabilizované plochy různého způsobu využití nevykazují vzájemné ne-
gativní vlivy, 

- stávající způsob využití ploch v území je respektován. Navržené změny v území mění 
jeho využití pouze v případě potřeby nové organizace ploch v souladu s urbanistickou 
koncepcí, jedná se vždy o zlepšení podmínek v území z hlediska jeho dalšího funkč-
ního využití, 

- plochy zastavitelných území, zejména pro bydlení, byly prověřeny z hlediska potřeby 
zastavitelných ploch a z hlediska možností jejich redukce. Po srovnání potřeby zasta-
vitelných ploch a stávajících legislativních podmínek byl plošný rozsah zastavitelných 
ploch obce definován, 

- trasy inženýrských sítí jsou přednostně umísťovány pod zem, do ploch veřejných pro-
stranství, 

- zapojení Opatovického kanálu do struktury obce bylo prověřeno. Jako stabilizované 
území byl vyhodnocen levý břeh, pravý břeh kanálu vykazuje potenciál pro využití 
v rámci veřejného prostranství, při průchodu cest pro pěší. Proto zde bylo navrženo 
nábřeží s lávkou jako součást doprovodné zeleně kanálu, v návaznosti na plochu re-
zervy pro bydlení R1, 

- vyhodnocení účelného využití zastavitelných ploch bylo v ÚP provedeno, plochy 
s probíhající výstavbou byly respektovány. Podrobný rozbor zastavitelných ploch je 
uveden v kapitole B1-1/6, dimenzování rozsahu zastavitelných ploch je v souladu 
s předpokládaným demografickým rozvojem a polohou obce a její cílovou urbanistic-
kou strukturou, 
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- plochy pro pěší a cyklisty byly v souladu s urbanistickou koncepcí doplněny a rozšíře-
ny, v souladu s požadavky byla zvýšena prostupnosti krajiny, 

- v souladu s řešením Komplexních pozemkových úprav byla doplněna silniční síť včet-
ně polních cest (označených DS2) pro obsluhu zemědělsky využívaných ploch, 

- problém možného narušení krajinného rázu území, ve vazbě na krajinnou oblast Boh-
danečska, je řešen podmínkami funkčního a prostorového uspořádání území a úpra-
vou vztahů v území ve formě vložení systému cestní sítě DS2 včetně doprovodné ze-
leně, 

- koordinace skladebných prvků ÚSES v rámci širších vztahů je územním plánem pro-
vedena, 

- ve funkčním využití území, dotčených ochranným hygienickým pásmem vodních zdro-
jů, nejsou prováděny změny využití území, stávající stav využití zůstává zachován, 

- plochy těžby návrh ÚP nerozšiřuje, respektuje současná rozhodnutí o těžbě štěrkopís-
ku v území ve formě rezervy R2 na ploše chráněného ložiskového území. Vzhledem k 
eliminaci možných budoucích negativních vlivů těžby štěrkopísku na obytné prostředí 
obce je stanovena podmínka obsluhy těchto ploch v jižním směru, po stávající komu-
nikaci do Malé Čeperky.  

ad10) 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 

Celková koncepce rozvoje sídla je založena na požadavku udržitelného rozvoje, je 
v souladu s PÚR ČR 2008 a ZÚR Pk 2010. Členění ploch s rozdílným způsobem využití je 
v souladu s požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb.  

Územní plán vymezuje zastavitelné plochy v souladu se  stavebním zákonem a charakte-
rem obce. 

Územní plán je v souladu s Komplexními pozemkovými úpravami.  

Návrh ÚP prověřil plochy veřejného prostranství v jádru obce a navrhl je k revitalizaci a 
obnově, doplnil chybějící plochy veřejného sportoviště, pro které navrhl dnes nevyužívané 
plochy jako P3 a vymezil zastavitelné plochy pro zajištění přirozeného rozvoje obce. 
ad11) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich 
využití územní studií 

Prověření změn využití ploch územní studií bylo uloženo v lokalitách, ve kterých byla vy-
hodnocena jejich potřeba. Specifické podmínky využití těchto ploch jsou součástí návrhu 
ÚP.  
ad12) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o 
změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem 

Plochy a koridory, pro které budou podmínky stanoveny regulačním plánem, nejsou ÚP 
vymezeny.  
ad13) 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 
lokalitu či ptačí oblast 

Požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebyl dotče-
ným orgánem ve stanovisku k zadání ÚP stanoven.  
ad14) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich 
odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu 
vyhotovení  

Územní plán obce Podůlšany je uspořádán v souladu se zadáním ÚP, obsahuje textovou 
a grafickou část, je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění, a 
splňuje podmínky metodiky MINIS 2010 vydané Krajským úřadem v Pardubicích. 
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B1-1/3 Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny 
v zásadách územního rozvoje  
V rámci řešeného území se nenacházejí žádné záležitosti nadmístního významu, které 
nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje. 

B1-1/4 Komplexní zd ůvodn ění řešení územního plánu 

B1-1/4.1 Vymezení zastav ěného území 
Vymezení zastavěného území (ZÚ) je stanoveno hranicí zastavěného území vyznačenou 
v  územním plánu obce, bylo upraveno na základě terénního průzkumu projektanta provede-
ného v 03/2012. Zastavěné území bylo rozšířeno o zastavěné stavební pozemky, stavební 
proluky, části komunikací, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky ZÚ, ostatní veřejná pro-
stranství a další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky ZÚ, a to dle aktuálního 
stavu mapy katastru nemovitostí. Skutečný stav byl ověřován jak porovnáváním s ortofoto 
mapou, tak aktuálně ověřen průzkumem v terénu, především s ohledem na zjištění souborů 
pozemkových parcel zpravidla pod společným oplocením se zastavěnými pozemky obytných 
a hospodářských budov, tvořících s nimi souvislý celek. 
Zastavěné území je zakresleno v grafické části dokumentace územního plánu (tj. Hlavní vý-
kres, Výkres základního členění území, Koordinační výkres a Výkres předpokládaných záborů 
půdního fondu). 

B1-1/4.2 Koncepce rozvoje obce a ochrana jeho hodno t 

Koncepce rozvoje obce 

Rozvoj území obce bude vždy uskutečňován v souladu s principy udržitelného rozvoje 
území, ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj 
a sociální soudržnost obyvatel a v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 

Prioritou návrhu ÚP je tvorba hodnotného prostředí pro život obyvatel, respektování limitů 
území, rozvíjení hodnot řešeného území a ochrana jeho charakteru. Návrh nemění cha-
rakter sídla a nenarušuje jeho obraz v krajině. Navržené změny v území sledují, mimo 
zvýšení kvality obytného a životního prostředí, posílení předpokladů jeho udržitelného 
rozvoje. 

Koncepce rozvoje stabilizuje rozsah zastavěného území obce. Navrhuje několik nově za-
stavitelných ploch menšího měřítka pro obytnou funkci, jejich počet a velikost korespondu-
je s předpokládaným demografickým vývojem v obci. Je navržen soubor opatření ke zvý-
šení kvality stávajícího prostředí: doplnění komunikačního systému v obci, revitalizace 
veřejných prostranství, sportovních ploch a ploch veřejné infrastruktury včetně posílení 
funkčnosti veřejné zeleně. V rámci zastavěného území byly identifikovány a navrženy 
k přestavbě ne zcela využité plochy, To přispěje k plnohodnotnému využití zastavěného 
území obce bez nutnosti jejího nadbytečného územního rozvoje. 

Součástí řešení je i provázanost sídla a krajiny. Je zachován stávající příznivý obraz sídla 
v krajině s pásem soukromé vyhrazené zeleně okolo zastavěného území, je navrženo 
komunikační provázání sídla s volnou krajinou prostřednictvím nově navržených cest pro 
pěší včetně doprovodné zeleně, v souladu s navrženými komplexními pozemkovými 
úpravami. V rámci krajiny jsou vymezeny krajinné úpravy sloužící jednak doplnění a obo-
hacení skladby přírodních prvků v krajině, jednak každodenní rekreaci obyvatel. 

Ochrana hodnot 

Územní plán vymezuje dále uvedené hodnoty území, které jsou předmětem ochrany, a 
které jsou pro jeho rozvoj podstatné. Zahrnují současně hodnoty chráněné příslušnými 
zvláštními zákony. V rámci návrhu jsou hodnoty členěny do dvou základních skupin, jed-
nak hodnoty přírodní a jednak hodnoty kulturní, vytvořené člověkem. Kulturní hodnoty 
jsou dále členěny na kulturně historické, urbanistické a technické. 

Hodnoty přírodní 

Přírodní hodnota PR01 zahrnuje krajinný ráz území, který je detailně specifikován 
v kapitole B1-1/2.4.5. Předmětem ochrany je skladba jednotlivých přírodních prvků 
v krajině, jejich vzájemné vazby a vztahy. Mezi základní přírodní prvky patří krajinná osa 
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Opatovického kanálu s doprovodnou zelení, souvislé plochy luk a polí, lesní porosty a 
bohatá síť liniových vodotečí a síť cest v historických stopách, obě s doprovodnou vege-
tací. Významnou hodnotou je zejména pestrá a rozmanitá skladba těchto prvků a jejich 
vzájemných vazeb, vzniklé drobnější scény a prostory i výrazné pohledové horizonty, kte-
ré jsou tvořeny zejména lesními porosty. 

Plocha pro těžbu nerostných surovin a plochy zdrojů pitné vody představují přírodní hod-
notu PR02. Jedná se o plochy menšího měřítka v jižní části katastru obce, kam zasahuje 
výhradní ložisko štěrkopísku nadmístního významu, které má své ohnisko v katastru obce 
Čeperka. Vzhledem k tomu je nezbytná ochrana tohoto území ve smyslu jeho budoucího 
využití. Navržená ochrana spočívá v umožnění procesu těžby – zajištění přístupu k území 
a omezení jiných funkčních využití v rámci vymezeného prostoru. 

Do východní části řešeného území zasahuje rovněž ochranné pásmo II. stupně Hrobice – 
Čeperka. Ochrana v území spočívá v eliminaci vlivů a funkcí, které by negativně ovlivnily 
kvalitu chráněných vodních zdrojů. Toto území patří mezi vodohospodářsky významná. 

V rámci řešeného území se nachází kvalitní zemědělská půda v I. a II. třídě ochrany dle 
platné legislativy. Tyto plochy jsou předmětem ochrany jako PR03. 

Jako hodnota PR04 je specifikován soubor určujících přírodních prvků v území, který úzce 
souvisí s krajinným rázem. Cílem ochrany této hodnoty je zachování, tvorba, a ochrana 
stávajících i nově navržených určujících přírodních prvků v území a jejich vzájemných 
vazeb: sídelní zeleně, lesních ploch a ploch zalesnění, ochranné a doprovodné zeleně, 
vodních ploch a vodotečí s doprovodnou zelení. Předmětem ochrany jsou rovněž nově 
navržené přírodní prvky, které obohatí stávající krajinnou strukturu jako např. vodní plochy 
nebo revitalizovaná a obnovená sídelní zeleň. Nedílnou součástí hodnoty PR04 je také 
nově navržená cestní síť v krajině včetně doprovodné vegetace. Ochrana hodnoty PR04 
spočívá v respektování těchto přírodních prvků, v minimalizaci zásahů do těchto prvků, a 
v jejich vhodném doplnění. 

Krajinný celek Bohdanečsko a nevyhlášená krajinná památková zóna představují přírodní 
hodnotu PR05. Ochrana této hodnoty spočívá v respektování a v ochraně přírodních a 
krajinářských hodnot v širších vztazích, které jsou obsaženy v charakteristice krajinného 
celku Bohdanečsko a nevyhlášené krajinné památkové zóně. Navržené změny ve využití 
území reflektují širší přírodní i urbanistické vztahy, řešené území je z tohoto pohledu sou-
částí většího územního celku se shodnými hodnotami. 

Skladebné části funkčního a navrhovaného územního systému ekologické stability 
v řešeném území jsou návrhem označeny jako PR06. Ochrana těchto hodnot spočívá 
v zachování a respektování stávajícího funkčního systému a jeho dotvoření nově navrže-
ným tak, aby byl systém ÚSES provázaný a funkční v rámci celého řešeného území, 
v návaznosti na systém ÚSES sousedících správních území. 

Hodnoty kulturní 

Hodnoty kulturní zahrnují v následujícím výčtu hodnoty, které byly vytvořeny člověkem a 
jeho činností. Podle smyslu této činnosti jsou dále rozčleněny na hodnoty historické, ur-
banistické a technické.  

Kulturně-historické hodnoty v území jsou v ÚP chápány jako souhrn kulturních vztahů, děl 
a hodnot vzniklých v minulosti, s významem přesahujícím do současnosti, které mají pod-
statný  vliv na  vnímání a další rozvoj území. Kulturní hodnotou řešeného území je histo-
ricky utvářená urbanistická struktura obce (viz také urbanistické hodnoty území) a její 
vazba na Opatovický kanál (KH01). Opatovický kanál je nemovitou kulturní památkou 
zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod r. č. 25076/6-4411, Opato-
vický kanál. Je stavebně technickou památkou renesančního vodního stavitelství. Počátek 
kanálu je u jezu před Vysokou nad Labem, zpět do Labe se vlévá u Semína. Měří 32,5 km 
a po půl tisíciletí své existence stále slouží účelům, k jakým byl vybudován. Je základním 
dílem pernštejnské rybniční soustavy - jeho hlavní funkcí bylo napájení 230 rybníků. Tato 
funkce je zachována, avšak pro menší počet rybníků, dodnes. 

Plošně chráněné území podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů („památkový zákon“) se na řešeném území nevyskytuje. Nemovité 
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kulturní památky se v obci rovněž nenacházejí, ale jsou zde situovány objekty památko-
vého významu, které jsou respektovány a které dotvářející charakter obce a určují její 
identitu – kostel sv. Mikuláše, socha sv. Václava, soubor dvou kapliček a klenutý most 
přes Opatovický kanál (KH02, KH03 a KH04). Zároveň je celé zastavěné území obce 
územím s pravděpodobným výskytem archeologických nálezů, které jsou předmětem 
ochrany ve smyslu památkového zákona (KH05). 

Řešené území je v ÚP vnímáno jako civilizací a činností člověka utvářené prostředí s roz-
vojovým potenciálem v oblasti vztahů sídla, jeho krajiny a podmínek pro život obyvatel 
obce. Hodnotou území je historické jádro obce Podůlšany obce (KU02) dokumentované 
dále obrázkem č. 2 z mapování stabilního katastru. Návrhem ÚP je urbanistická struktura 
zachována a rozvíjena, předmětem ochrany jsou především veřejná prostranství (KU02) v 
původní historické zástavbě, vyznačená v grafické části ÚP. Situování sídla v krajině 
včetně jeho nových částí a vztah urbanizovaného území k přírodnímu prostředí vytváří 
charakter sídla, které je předmětem ochrany území. Předmětem ochrany je tedy i urbanis-
tická dominanta kostela sv. Mikuláše na kraji obce (KU03), která umožňuje identifikaci 
obce v krajině i sídelní struktuře. 

Na obrazu sídla v krajině se v podmínkách řešeného území významně podílí také tech-
nické hodnoty, zejména dopravní i technická infrastruktura (KT01 a KT02), které jsou pro 
způsob využití řešeného území charakteristické. Předmětem ochrany jsou také v minulosti 
provedení investice do půdy, které ji výrazně zhodnocují. Jedná se o odvodnění zeměděl-
ského půdního fondu (KT03), meliorace a povrchové nebo zatrubněné odvodnění území. 
Ochrana hodnoty KT03 spočívá v respektování těchto skutečností a v minimalizaci zása-
hů do volných ploch ZPF. Technickou hodnotou je také stávající silniční síť včetně míst-
ních komunikací, technická infrastruktura obce a její veřejné občanské vybavení, tzn. ve-
řejná infrastruktura obce (KT04). Tyto jevy dotvářejí charakter sídla a podílejí se na kvalitě 
jeho obytného prostředí a urbanistických hodnot. 

Uvedené vlastnosti území (historické a přírodní prostředí a technické zásahy) jsou před-
mětem ochrany hodnot území. Územní plán navrhuje, v souvislostech dalšího rozvoje 
sídla, jejich harmonizaci. Negativní účinky na charakter území vyvolané zejména dopravní 
a technickou infrastrukturou návrh územního plánu v dostupné míře zmírňuje.  

B1-1/4.3 Urbanistická koncepce 

Sídlo v kontextu osídlení, vztah k sídelní struktuře 

Řešené území navazuje na správní celky následujících sousedních obcí: Libišany, Pras-
kačka (Krásnice), Staré Ždánice a Čeperka. Území, na kterém leží obec Podůlšany, bylo 
součástí rozsáhlé rybniční soustavy založené Pernštejny na Opatovickém kanálu v 16. 
století. Na následující mapě Müllerova mapování je poloha Podůlšan na Opatovickém 
kanálu zakreslena. 

 

Obr. č. 2 Müllerovo mapování řešeného území 
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Z mapy je zřejmá dlouhodobě zachovaná územní struktura území: obcí Podůlšan, Opato-
vic, Krásnic, Libišan. Ždánic a Dolan. 

Správní obvody uvedených obcí leží v meziprostoru dvojice krajských měst Pardubic a 
Hradce Králové. Aglomeračními vztahy je území ovlivněno zejména existencí nadmístní 
dopravní a technické infrastruktury (dálnice D11, silnice R35 a II/333, Opatovická elek-
trárna včetně jejích rozvodů). 

Řešené území se nachází v oblasti, pro aglomeraci mimořádně kvalitního přírodního pro-
středí podél toku Opatovického kanálu, která je jednou z nejhodnotnějších součástí 
správního území ORP Pardubice. Vzhledem ke své poloze na spojnici mezi Lázněmi 
Bohdaneč a Hradcem Králové je zde dobré dopravní spojení s oběma hlavními městy. 

Komplexní uspo řádání sídla a krajiny 

Historický vývoj území obce 2 

První zmínky o obci pocházejí z poloviny 12. století (1142 až 1148), roku 1142 je zmínka 
o tom, že ves patřila původně sedleckému klášteru, poté je zmiňována v souvislosti 
s opatovickým klášterem, ke kterému náležela později. Po vypálení opatovického kláštera 
husity byly statky kláštera sekularizovány a v roce 1436 zapsány bývalému husitskému 
hejtmanovi Divišovi Mrzákovi z Miletínka, který měl Kunětickou horu a vystavěl na ní hrad. 
Mezi postoupenými vesnicemi byly i Podůlšany. 

V roce 1665 se v místě připomíná dřevěný kostelík sv. Mikuláše, na jeho místě byl pak v 
roce 1903 postaven pseudorenesanční kostel se stejným zasvěcením. 

Rok 1848 přinesl hluboké společenské proměny, především zrušení roboty a budování 
samosprávy obcí. V roce 1847 vznikl na základě nového zákona o obecní samosprávě 
prozatímní obecní úřad.  

Urbanistická struktura původní obce reagovala na místní podmínky. Ze stabilního katastru 
obce  roku 1840 (viz. obr. č. 2) lze sledovat, že ohnisko zástavby bylo posazeno kolmo 
mezi tok Opatovického kanálu a téměř rovnoběžnou silnici z Lázní Bohdanče do Hradce 
Králové. Kolem této spojnice se nachází jednotlivé zemědělské usedlosti (objekty pro byd-
lení s objekty hospodářského zázemí situovanými kolem dvorů). Tato komunikace se ve 
středu obce rovnoměrně rozšiřuje a v tomto prostoru vzniká náves obklopená vodními 
nádržemi ze severu i z jihu. Několik osamocených usedlostí leží na užitkové cestě 
z vesnice směrem na sever, která zřejmě zajišťovala přístup k polnostem. Na jižním cípu 
obce, při hlavní silnici a v dominantní urbanistické poloze, je umístěn kostel sv. Mikuláše.  

 

 
Obr. č.3 Stabilní katastr z r. 1840 

                                                
2 S využitím informací o vývoji obce z portálu obce Podůlšany 
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Lze konstatovat, že historická urbanistická struktura obce je jasně čitelná a srozumitelná 
v situaci dodnes. Charakteristické urbanistické prostory zůstaly zachovány v téměř ne-
změněné podobě. Novější zástavba byla později realizována i jihovýchodně, za tokem 
Opatovického kanálu a uvnitř obce, původní zastavěné území zůstalo v téměř původní 
ploše (viz také obr. č. 1 s vyznačením původní a pozdější zástavby obce). 

Charakteristika stávajícího stavu území 

Podůlšany leží při silnici II/333 spojující Hradec Králové a Lázně Bohdaneč. Ze severní 
strany je řešené území tečováno rychlostní komunikací R35. Dle ZÚR je správní území 
řešené obce součástí rozvojové oblasti OB 4. V obci žije 155 stálých obyvatel, v letních 
měsících se počet rozšiřuje o řadu chalupářů.  

Základní občanskou vybavenost v obci zastupuje budova obecního úřadu. V obci funguje 
také restaurace, která je v majetku obce, ta ji pronajímá provozovateli. Vzhledem 
k velikosti obce se zde nenachází základní ani mateřská škola. V současné době má v 
obci sídlo několik obchodních a výrobních firem a svoji činnost zde provozuje několik sou-
kromě hospodařících rolníků (Ing. František Klazar, František Richter a další).  

Původní zástavba vesnických stavení a jejich hospodářství, která navazovala na historic-
kou komunikační síť, se výrazně nezměnila. Historické jádro - volný prostor návsi, zůstalo 
zachováno. Postupně byly venkovské statky přeměňovány na objekty sloužící především 
bydlení bez výrazných architektonických změn. Část venkovských usedlostí si dodnes 
uchovává svou původní funkci zemědělské výroby. Do struktury obce byly doplněny no-
vostavby rodinných a bytových domů. Historický vývoj urbanistické struktury obce, včetně 
objektů respektoval historickou urbanistickou strukturu a historicky vzniklé ozeleněné ve-
řejné prostranství. Dominantou obce je kostel sv. Mikuláše při hlavní silnici. 

Zastavěné území obce  

Zastavěné území obce bylo vymezeno v rámci zpracování doplňujících průzkumů a roz-
borů 14. 9. 2012. Jeho dokumentace je součástí grafické části doplňkových průzkumů a 
rozborů. 

Hlavní urbanistické funkce 

Bydlení 

Situování stávajících ploch pro bydlení vychází z podmínek vzniku a historického vývoje 
obce. Funkce bydlení zůstává nejdůležitější v urbanistické struktuře obce. Bydlení je reali-
zováno převážně v samostatných rodinných domech, v obci se nachází jeden bytový dům 
o 6 bytových jednotkách. 

Demografický vývoj obce je od roku 2000 stabilizovaný, přírůstky počtu obyvatel, jak uka-
zuje následující tabulka, jsou minimální 

Tabulka č. 43 
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet 
obyv. k 1.1. 

153 153 148 148 144 140 141 141 143 141 155 

 
Podmínky pro bydlení jsou v území dobré a obec, zejména vzhledem ke své poloze upro-
střed aglomerace Pardubice – Hradec Králové.  Stanovení potřeby ploch pro bydlení je 
uvedeno dále a vychází z následujících předpokladů: 

� ze stávajícího marginálního demografického vývoje,  
� ze stávajících požadavků na rozvoj bydlení, 
� z polohy a atraktivity obce, 
� z požadavku na navržení kapacitní rezervy v území. 

V ploše pro bydlení jsou předpokládány, tak jak je to nyní obvyklé, mimo funkci bydlení 
také drobné provozovny nerušící její hlavní funkci.  Rozvoj ploch pro bydlení vytváří sou-
časně předpoklady pro řešení problému stárnutí obce. Index stáří (stanovený z věkové 
struktury obyvatel) od roku 2000 sice klesá z hodnoty 140,0 na stav v roce 2010 v hodno-
tě 126,3, avšak v porovnání se stejným typem sídel zůstává nadprůměrný. 
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Návrh ÚP situuje nově navržené plochy určené pro bydlení ve východní části obce, toto 
území je v současné době pro výstavbu RD již zčásti připraveno (parcelace, technická 
infrastruktura). Plocha menšího měřítka je navržena na severu sídla. V centru obce je 
počítáno s rezervou pro bydlení. 

Rekreace a sport 

Řešené území nepatří k vyhledávaným lokalitám z hlediska nadmístní rekreace a turismu, 
z tohoto důvodu zde proto nejsou žádná ubytovací zařízení. V obci existuje ale několik 
ohnisek příměstské rekreace a dále vyžití pro obyvatele ve formě denní rekreace. 

Lze konstatovat, že i když obec a její nejbližší okolí nemá hodnoty, pro které by se stala 
cílem nadmístní rekreace, jsou využity dostupné možnosti k příměstské i denní rekreaci 
obyvatel. Jedná se zejména o cykloturistiku s návazností na okolní obce. Probíhající akti-
vity vytěžují téměř všechna pozitiva v dané oblasti, která obec a její okolí poskytují. 

Návrh ÚP se v této souvislosti soustředil na revitalizaci veřejných prostranství, zejména 
pak v okolí pohostinství jako ohniska veřejné infrastruktury sídla, obnova těchto ploch 
může zvýšit kvalitu denní rekreace obyvatel a jejich lepší sociální soudržnost. Stávající 
nevyužívanou ploch sportoviště v severní části obce ÚP rovněž navrhuje k obnově.  

Součástí rozšíření příležitostí k denní rekreaci je také zlepšení prostupnosti sídla i volné 
krajiny a propojení sítě těchto cest. Nově navržené komunikace budou zároveň použitelné 
i pro cykloturistiku. 

Občanská vybavenost (základní a regionální) 

Plochy občanské vybavení jsou v obci zastoupeny pouze v minimální míře, která odpoví-
dá velikosti sídla. Je zde budova obecního úřadu a budova pohostinství. Základní potřeba 
občanské vybavenosti obce je uspokojena, nejsou navrženy nové plochy tohoto funkčního 
využití.  

Plochy veřejných prostranství 

Jako Plochy veřejných prostranství - PV jsou územním plánem funkčně vymezeny plochy, 
které mají významnou kompoziční, prostorotvornou a komunikační funkci - tedy návesní a 
uliční prostory v zastavěném území, v obci také v okolí objektů občanského vybavení.  

Uvnitř těchto funkčních ploch je nutná ochrana stávající zeleně, mimo hlavní dopravní 
tahy je u PV nezbytná zejména podpora funkce pobytové. 

Součástí veřejných prostranství jsou významné plochy veřejné zeleně.  Jsou vymezeny 
jako Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň – ZV. Plochy veřejných prostranství 
v obci jsou pevně svázány se systémem sídelní zeleně. 

Základní prostorové uspořádání stávajících veřejných prostranství v obci je nadprůměrně 
kvalitní, proto ÚP navrhuje jejich revitalizaci prostřednictvím přestavbového území tak, 
aby došlo k prostorovému a komunikačnímu provázání jednotlivých PV v obci a zvýšení 
kvality jejich jednotlivých funkcí (komunikace pro pěší, sídelní zeleň PV, popř. prvky drob-
né architektury atd.).  

Výroba a skladování 

Řešené území neobsahuje plochy těžké ani lehké výroby.  

V rámci řešeného území se nacházejí plochy zemědělské výroby, které však nemají žád-
ný negativní vliv na další funkční využití v sídle. Nejsou navrženy žádné nové zastavitelné 
plochy pro toto využití. 

Doprava  

Podůlšany leží na silnici  II. třídy č. 333 Lázně Bohdaneč – Hradec Králové, s napojením 
na silnici III. třídy č. 3237 směrem na Staré Ždánice. Obec je přístupná ze silnice II/333 
místní obslužnou komunikací. Výrazným dopravním prvkem území je existence dálniční 
sítě - dálnice D11 a na ni napojené silnice R35, procházející severně od okraje katastru 
obce. Řešeného území se v jeho severní části dotýká ochranné pásmo rychlostní komu-
nikace R35. 
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Území obce se nachází mimo síť stávajících železničních tratí. Nejbližší napojení na 
osobní železniční dopravu je na zastávce Čeperka (2 km), případně také hlavní nádraží 
Pardubice nebo Hradec Králové. 

Hromadná doprava je v obci řešena autobusy společnosti VEOLIA TRANSPORT Vý-
chodní Čechy, a.s., v obci je zastávka. Obcí projíždí autobusové linky směrem do Hradce 
Králové, přes Libišany, a do Přelouče. Některé autobusové linky do Přelouče zajíždí i do 
Starých Ždánic a do Lázní Bohdaneč. Cesta veřejnou autobusovou dopravou do Čeperky 
a do Pardubic není možná bez přestupu. 

Obcí prochází cyklotrasa KČT č. 4040, která vede od Bohdanečského rybníka do Čeper-
ky, podél Opatovického kanálu.  

Z hlediska vodní dopravy je využíván Opatovický kanál. Kanál, 34,7 km dlouhý umělý 
vodní tok je vhodný pro nenáročnou celodenní plavbu, jejíž rychlost nepřesáhne 5 
km/hod. Využití kanálu začíná v Opatovicích nad Labem, kde kanál vytéká z Labe, pokra-
čuje přes Čeperku, Podůlšany a Staré Ždánice do Lázní Bohdanče, odtud přes Neratov, 
Přelovice, Břehy do Semína, kde se vlévá zpět do Labe. 

Technická infrastruktura 

Stávající technická infrastruktura v řešeném území je rozšířena o území navrhovaných 
zastavitelných ploch. Kapacity jednotlivých sítí technické infrastruktury byly v návrhu 
územního plánu prověřeny. 

Ochrana obyvatel 

V případě evakuace budou obyvatelé obce Podůlšany shromážděni v prostoru severně od 
hranice zastavěného území obce a východně od silnice II/333, kde je v ÚP vymezen na 
volné ploše prostor o výměře 5430 m2. Nouzové ubytování a stravování bude zajišťováno 
v dočasných zařízeních (např. stany, mobilní kuchyňská zařízení).  Zdroj pitné vody je 
zajištěn v úpravně vody, plocha je dobře dopravně přístupná mimo prostor obce. 

Systém sídelní zeleně  

Stávající systém sídelní zeleně je provázán s urbanistickou strukturou obce. Zeleň je tvo-
řena jednak plochami veřejné zeleně a jednak plochami zeleně soukromé. Charakter sí-
delní zeleně je určován zejména osou Opatovického kanálu a jeho bohatou doprovodnou 
zelení (ZP – plochy zeleně přírodní), tvoří prostorovou zelenou páteř řešeného území, na 
kterou jsou navázány prvky zeleně zastavěného území i volné krajiny. 

Veřejná zeleň se nachází na plochách veřejných prostranství – na návsi v centru obce 
(ZV – plochy veřejných prostranství, veřejné zeleně), kolem vodní nádrže a občanského 
vybavení v jižní části zastavěného území a podél nevyužívaného veřejného sportoviště. 
Velmi hodnotná je alej vzrostlých stromů, které se nacházejí kolmo na náves, na hranici 
navrženého přestavbového území P2. Soukromá zeleň (ZS – zeleň soukromá a vyhraze-
ná) zahrnuje zejména plochy soukromých zahrad, které se nacházejí především po obvo-
du zastavěného území a prostorově vytvářejí pozvolný přechod sídla do volné krajiny. 

Návrh územního plánu řeší revitalizaci veřejné zeleně v centru obce a v navazujících ve-
řejných prostorech obce, zejména pak kolem vodní nádrže a občanského vybavení (re-
staurace). V těchto plochách je navrženo přestavbou území a je požadováno řešení for-
mou územní studie. Účelem je zvýšení kvality obytného prostředí obce. Na severní hranici 
zastavěného území je navržena cesta pro pěší, tzv. „záhumení“ cesta včetně doprovodné 
zeleně. Účelem tohoto komunikačního napojení je lepší prostupnost obce pro pěší, zokru-
hování pěších cest v obci a napojení územní rezervy R1. Doprovodná zeleň této cesty je 
označena jako izolační zeleň (ZO – zeleň ochranná a izolační), jejím účelem je ochrana 
severního zastavěného území před povětrnostními vlivy a negativními vlivy silnice II/333. 
Zároveň se zlepší obraz sídla v krajině a zapojení sídla do volné krajiny. 

Podmínky využití jednotlivých funkčních ploch a požadavky na jejich prostorové uspořá-
dání jsou obsaženy v kapitole A1-4. 
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Zásady a prvky prostorové kompozice sídla a krajiny 

Koncept urbanistického prostoru řešeného území je založen na využití a rozvíjení stávají-
cích hodnot a plnohodnotném využití území v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Ur-
banistický prostor tvoří následující charakteristické základní prvky: 

� sídlo Podůlšany jako historicky uspořádaný prostor, charakterizované také vý-
razným prostorem historicky vzniklého veřejného prostranství návsi a krajinnou 
osou Opatovického kanálu, který prochází celou obcí, 

� silnice II/333 v její historické stopě, která člení řešené území v severojižním 
směru, 

� krajina ve východní části řešeného území charakteristická liniovými vodotečemi, 
loukami, výrazně se uplatňující mimolesní zelení a s pohledovým horizontem 
lesního masivu, 

� volná otevřená zemědělská krajina v západní části území, bez výrazných domi-
nant. 

Cílem urbanistické koncepce je i řešení urbanistických závad zjištěných v území a nale-
zení konceptu řešení území, který naplní potřeby obyvatel, případně i návštěvníků území, 
jsou to zejména: 

� existence plně nevyužitých ploch v rámci zastavěného území obce, 

� nedostatečně zhodnocený prostor veřejného prostranství v centru obce, zahr-
nující i plochu kolem pohostinství a vodní nádrže, 

� nedostatečná možnost pěší komunikace v obci a nedostatečná prostupnost kra-
jiny, 

� nedostatek vhodných podmínek pro denní rekreaci obyvatel, snížení kvality 
obytného prostředí, 

� problémy s měřítkem krajiny v západní části řešeného území, západně od silni-
ce II/333. 

Návrh územního plánu řeší urbanistické problémy a požadavky na rozvoj obce kom-
plexem navazujících urbanistických opatření. Jsou navrženy nové zastavitelné plochy pro 
bydlení menšího měřítka, navazující na hranice zastavěného území obce, v návaznosti na 
demografický vývoj v obci. To zaručí stabilizaci územního rozvoje sídla. Plně nezhodno-
cená území v zastavěném území obce jsou navržena jako přestavbové plochy a jejich 
další využití je u P1 a P2 podmíněno zpracováním územní studie. K zlepšení podmínek 
bydlení vede i návrh přestavbové plochy u v současnosti nevyužívaného sportoviště. 

V rámci obce jsou navrženy nové cesty pro pěší, které umožní průchod přes obec i mimo 
hlavní komunikační tahy a zároveň zlepší obraz sídla v krajině. Územní plán řeší rovněž 
prostupnost ve volné krajině, v návaznosti na KPÚ. Komunikace ve volné krajině jsou na-
vrženy včetně doprovodné zeleně, která bude mít příznivý vliv na krajinný obraz a měřítko 
krajiny. Ve volné krajině je navrženo obohacení krajinného obrazu vložením přírodních 
prvků, které zvýší její rozmanitost a pestrost (vodní plocha). Součástí návrhu je rovněž 
stabilizace ploch ÚSES. 

Funkční a prostorové uspořádání sídla a krajiny 

Řešené území je využíváno pro funkce bydlení, rekreace, průmyslu i dopravní a technické 
infrastruktury. Vedle těchto funkcí je výraznou měrou zastoupena také přírodní složka - 
lesní porosty, vodní plochy a vodoteče, krajinná a volná zeleň a hospodářsky využívaná 
krajina. Právě z důvodů různorodosti jednotlivých funkčních využití návrh územního plánu 
sleduje jednak provázanost souvisejících funkcí, jejich zhodnocování a pozitivní ovlivňo-
vání a jednak omezení vzájemných negativních vlivů nesourodých funkčních využití. 

Pro zajištění ochrany obytného prostředí v severní části sídla byla navržena komunikace 
pro pěší, tzv. „záhumení cesta“, včetně doprovodné vegetace, která odstíní negativní vliv 
frekventované silniční komunikace i povětrnostních vlivů. Zároveň zlepší pěší průchodnost 
obce. Přechod urbanistické struktury sídla do volné krajiny řeší návrh pozvolným způso-
bem, tak aby byl zjemněn přechod kompaktní zástavby do prostoru volné krajiny. Dílem 
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prostřednictvím cesty pro pěší se zelení, dílem prostřednictvím zachování zeleně soukro-
mých zahrad po obvodu obce v plné míře. 

Prostor Podůlšan je funkčně stabilizovaný, v ÚP je přednostně využit pro bydlení a jeho 
vybavenost. Změnu jeho charakteru proto ÚP nepředpokládá.   

B1-1/4.4 Koncepce uspo řádání krajiny 

Ochrana a tvorba krajiny 

Koncepce uspořádání krajiny si klade za cíl omezovat negativní vlivy výše uvedených 
činností a podporovat, propojovat a ochraňovat zachované přírodní prvky krajiny, které 
vytvářejí její přirozený ráz, uchovávají její přírodní hodnoty a poskytují vhodné podmínky 
pro bydlení a rekreaci. Územní plán tedy především chrání stávající přírodní hodnoty a 
vytváří podmínky pro jejich posílení a rozvoj. 

Koncepce uspořádání krajiny 

Koncepce uspořádání krajiny v obci Podůlšany je zaměřena na uchování stávajících hod-
not, které jsou prezentovány zejména krajinnou osou Opatovického kanálu a jeho sepje-
tím se stávající urbanistickou strukturou obce a dále také uceleným systémem sídelní 
zeleně, který tvoří jednak plochy soukromých zahrad při rodinných domech a jednak ve-
řejná zeleň v centru obce. Koncepce rozvoje směřuje ke stabilizaci stávajícího území a s 
tím souvisejícímu kvalitativnímu posunu stávajícího prostředí. To znamená především 
zapojení sídla do krajiny prostřednictvím zeleně, provázání a dotvoření systému sídelní 
zeleně, ochranu sídla před negativními vlivy stávající dopravní a technické infrastruktury a 
vytvoření prostředí zkvalitňujícího bydlení i krátkodobou rekreaci v sídle. 

Krajina řešeného území je krajinou lidskou činností výrazně kultivovanou, 
s předpokládanou vyšší mírou urbanizace, což vyplývá z jejího situování v těsné blízkosti 
dvou městských aglomerací (Pardubice, Hradec Králové). 

Tato krajina má převážně charakter krajiny rovin (Typologie české krajiny, Löw & spol., s. 
r. o., Výzkumný úkol MŽP ČR VaV/640/1/03, 2003–2005) typických pro polabskou nížinu, 
rozsáhlé plochy orné půdy jsou vzhledem ke kvalitní půdě intenzivně zemědělsky využí-
vány. Východní část řešeného území je řazena dle typologie české krajiny do krajin vá-
tých písků a její charakter se výrazně odlišuje od východní části. Vyskytuje se zde více 
druhů přírodních prvků, které se podílejí na vnímání krajiny jako rozmanité. Západní část 
území je charakteristická svou rozlehlostí a otevřeností krajinného prostoru, který je pouze 
výjimečně členěn liniovou vodotečí či ostrůvkem nebo linií mimolesní vegetace.  

Východní částí prochází zelená osa Opatovického kanálu, který určuje vnímání krajinného 
obrazu. Plochy stávajících luk jsou protkány sítí liniových vodotečí i cest, které jsou více či 
méně doplněny doprovodnou vegetací a v rámci celého území se nachází několik drob-
nějších hmot lesního porostu, který na horizontu přechází ve větší masu. Jednotlivé pří-
rodní prvky vytváří strukturu pohledových horizontů a dílčí prostory a scenérie. Vazby me-
zi těmito prvky krajiny jsou harmonické a přirozeně navazující. Tato krajina má intimní, 
drobnější měřítko, je vnímána jako pestrá a rozmanitá a její pozorovatel se s ní dobře 
identifikuje. 

Výše uvedený charakter krajinného rázu územní plán identifikuje jako velmi hodnotný. 
Z tohoto důvodu považuje za prioritní zachování a ochranu stávajících přírodních prvků i 
navazujících prvků kulturních, zejména komunikací, liniových vodotečí s doprovodnou 
vegetací, lesních porostů i mimolesní zeleně. Nejvýznamnější krajinnou osou, která mimo 
jiné umožňuje provázání krajiny a sídla, je nesporně Opatovický kanál. Koncepce návrhu 
respektuje a ochraňuje hodnotu doprovodné zeleně či břehových porostů, protože systém 
této zeleně umožňuje jednak docílit provázanosti jednotlivých prvků krajinné zeleně a jed-
nak upravuje popř. vytváří přirozené měřítko volné krajiny, které ve stávající situaci chybí 
a omezuje její příznivé vnímání. Tato zeleň také obohatí prostor krajiny o detail a vrstev-
natost, což přispěje ke zkvalitnění souvisejících funkcí v krajině. Z těchto důvodů je nutná 
péče o tuto stávající zeleň a její další vhodné doplňování. 
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Prostupnost krajiny 

Zejména v západní části řešeného území, v menším měřítku na východě, územní plán 
navrhuje zahuštění sítě polních cest, v souladu s návrhem komplexních krajinných úprav. 
To umožní dostatečnou prostupnost území a propojení jednotlivých ohnisek struktury 
osídlení. S návrhem trasy jednotlivých komunikací pro pěší souvisí i návrh navazujících 
krajinných úprav, k cestám je navržena doprovodná zeleň, která v řešeném území umenší 
měřítko krajiny a upraví stávající nadměrnou otevřenost krajinné scény.  

Ochrana hodnot 

Cílem návrhu je ochrana stávajících přírodních hodnot: 

- významné krajinné prvky (VKP) – lesy, vodní plochy, nivní polohy (ze zákona), 

- přírodní hodnoty krajiny; především územní systém ekologické stability (ÚSES), 

- přírodně krajinářské hodnoty – struktura a měřítko krajiny, přirozené členění vol-
ných ploch krajiny mimolesní vegetací a jednotlivé krajinné scény – především vý-
chodní část území, 

- stávající sídelní zeleň v Podůlšanech, 

- kulturní a kulturně historické hodnoty krajiny; zejména Opatovický kanál a jeho 
prostředí - doprovodná zeleň a břehový porost, a jeho návaznost na urbanistickou 
strukturu sídla, 

- civilizační hodnoty krajiny; zejména stávající síť komunikací pro pěší, cyklisty a li-
niových vodotečí (v jejich historické stopě) a jejich doprovodná zeleň, prostupnost 
krajiny, 

- přírodní a nerostné zdroje (zdroje pitné vody, lokality těžby štěrkopísku). 

Podmínky využití krajiny 

Využívání krajiny a jejích jednotlivých skladebních prvků musí probíhat tak, aby nebyly 
narušeny její hodnoty. Jednotlivé přírodní prvky plní v krajině především funkce izolačně 
asanační, ekologické, estetické, sociální a produkční. Podmínky pro využívání krajiny jsou 
v návrhu stanoveny tak, aby nedocházelo ke kolizím a střetům s těmito funkcemi. Jedná 
se především o náplň rekreační, estetickou a hospodářskou. 

Při novém využití krajiny bude nezbytně nutné v souladu s návrhem respektovat její limity 
a únosnost, především z hlediska ekologie tak, aby přírodně a ekologicky hodnotná území 
a lokality nebyly neúnosně zatěžovány. Stávající vodní toky a vodoteče jsou v tomto 
smyslu také předmětem ochrany. 

Provázanost jednotlivých ploch a lokalit a prostupnost území je v návrhu zajištěna stabili-
zací stávajících komunikací pro pěší, cyklotras a cyklostezek a turistických tras. V úze-
mích, kde ve stávající situaci chybí dostatečná prostupnost území, jsou doplněny o další 
trasy. Tyto navržené linie jsou provázány se stávajícími trasami.  

Dopravní a technická infrastruktura 

Případné novostavby či přestavby dopravní a technické infrastruktury budou probíhat 
přednostně v situacích a trasách na pozemcích s nižší přírodní a krajinářskou kvalitou. Při 
jejich výstavbě budou minimalizovány případné negativní vlivy na přírodní hodnoty a zá-
roveň budou omezeny možné střety s průběhem ÚSES. 

Územní systém ekologické stability 

Neoddělitelnou součástí urbanistické koncepce je územní systém ekologické stability (dá-
le jen ÚSES). Koncepce ÚSES vychází ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, 
systém je doplněn prvky lokálního (místního) významu a interakčními prvky. ÚSES před-
stavuje vybranou část systému zeleně a vodních prvků se zcela specifickými požadavky 
na realizaci. 

Systém krajinné zelen ě 

Zeleň je živý biologický systém, který působí přirozeně polyfunkčně. Polyfunkčnost je při-
rozenou vlastností vegetace, ale člověk ji může cíleně usměrňovat tak, aby byly prefero-
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vány funkce, které jsou v daném případě celospolečensky nejvýhodnější. Územní plán 
především chrání stávající přírodní hodnoty a vytváří podmínky pro jejich posílení a roz-
voj. Tuto skutečnost je zapotřebí skloubit s ostatními funkcemi krajiny a požadavky na ni 
tak, aby byly připraveny podmínky pro vznik funkčního a po všech stránkách vyhovujícího 
krajinného celku. 

Pro zeleň platí rozdělení na základní funkční typy : 

- izolačně asanační 

- ekologický 

- esteticko-krajinářsky sociální 

- produkční 

Zájmové území se nachází v severní části okresu Pardubice. Jedná se o krajinu 
s vysokou mírou urbanizace a intenzívního využití. I přes tento fakt si ale uchovává krajin-
ný ráz rovinaté polabské nížiny. Dle biogeografického zařazení náleží bioregionu 1.8 Par-
dubický, který se rozkládá na území Pardubické kotliny. Tento bioregion je typický říčními 
nivami s luhy a olšinami. Lesní pokryv tvoří borové doubravy. Území náleží do pardubické 
rybniční soustavy z 15. a 16. století. Pro napájení těchto rybníků byly vytvořeny umělé 
vodní toky (Opatovický kanál, Velká strouha, Rajská strouha). Ty se významnou měrou 
podílejí na rozčlenění nepříliš pestré rovinaté krajiny vytvářením linií přírodních prvků, 
protože se podél břehů během staletí vyvinuly zapojené břehové porosty. V 18. a 19. sto-
letí byla řada rybníků z této soustavy zrušena (velké rybníky Velká Čeperka, Malá Čeper-
ka, Oplatil, Rozkoš).    

Dle Mapy potenciální přirozené vegetace řešené území náleží do oblasti Lipových 
doubrav (Tilio-Betuletum). Je to společenstvo teplých a sušších oblastí planárního a ko-
linního stupně Čech. Zasahuje sem 2. vegetační stupeň – bukovodubový. Lesy v této ob-
lasti mají převážně ráz lesů rekreačních se silnou antropickou zátěží. 

 Řešení ÚP respektuje tyto hlavní lokality systému krajinné zeleně : 

- Opatovický kanál – prochází středem obce. Je doprovázen hustým břehovým  

     porostem. Jedná se sice o technické dílo, které je však v současné době plně      

     začleněno do přírodního prostředí. Umělé koryto lze pro jeho staletý vývoj a   

     v poslední době neexistující údržbu zařadit mezi vodní toky přírodě blízké  

- doprovodná zeleň komunikací a vodotečí 

- stávající vodní plochy s doprovodnou zelení  

- územní systém ekologické stability  

Krajinné hodnoty jsou respektovány a chráněny : 

- zařazením mezi významné krajinné prvky (VKP) – ze zákona lesy, vodní plochy, 
nivní polohy a jmenované příslušným orgánem ochrany přírody 

- prostřednictvím funkčního vymezení ploch lesa  

- zařazením přírodní krajinné zeleně do systému ÚSES 

- péčí o stávající a dalším doplňováním doprovodné zeleně u komunikací i vodotečí 

- vymezením a usměrněním rekreačního využití krajiny 

Plochy zm ěn v krajin ě 

V řešeném území byly vyčleněny plochy, které pro svou stávající podobu, umístění nebo 
z jiných důvodů bude třeba začlenit do ploch jiných tak, aby spoluvytvářely nebo vhodně 
doplňovaly navržený systém krajinného uspořádání v souladu s ostatními požadavky na 
využívání krajiny.   

K1 – založení vodní plochy nebo mokřadu s přírodní zelení v zamokřeném místě včetně  
         vyrovnání terénu v západní části území,  
K2 – založení zeleně v místě bývalé skládky a kanalizační otevřené nádrže v návaznosti   
         na strouhu,  
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K3 – založení zeleně podél nové cesty pro pěší a cyklisty a podél severního okraje obce -  
         ochrana obce před severními větry. Část vymezena pro zahradnictví (NSz),  
K4 – doprovodná zeleň nové pěší a cyklistické trasy v souladu s KPÚ,  
K5 – doprovodná zeleň nové pěší a cyklistické trasy v souladu s KPÚ, ukončena na  
        severu masívnějším porostem upravujícím měřítko krajiny, 
K6 - doprovodná zeleň nové pěší a cyklistické trasy v souladu s KPÚ. 

Návrh systému ÚSES 

Územní systém ekologické stability (USES) je vybraná soustava vnitřně ekologicky stabil-
nějších segmentů krajiny, účelně rozmístěných na základě funkčních a prostorových krité-
rií.   

Vymezení systému ekologické stability, zajišťujícího uchování a reprodukci přírodního 
bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro 
mnohostranné využívání krajiny stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního 
plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany země-
dělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství. Ochrana systému ekologic-
ké stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho 
vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.  

Prostorový základ ÚSES vytvářejí biocentra (BC) a biokoridory (BK), jejichž základním 
úkolem je uchování přirozeného geofondu krajiny. Nejedná se však pouze o konzervaci 
společenstev, ale v intenzívně využívané krajině je velmi důležitým posláním podpora a 
umožnění co nejpřirozenějšího vývoje těchto společenstev.  

• biocentrum - BC - je biotop nebo soubor biotopů v krajině, které svým stavem a 
velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného avšak přírodě 
blízkého ekosystému (vyhl.č.395/92 Sb.).  

• biokoridor ( biotický koridor) BK  je dynamický prvek, který spolu s biocentry vytvá-
ří systém ekologické stability krajiny.  Je to ekologicky významný krajinný segment 
liniového charakteru, který svou velikostí a stavem ekologických podmínek umož-
ňuje migraci organismů a propojuje mezi sebou biocentra. Nemusí však na rozdíl 
od biocentra umožňovat jejich trvalou existenci.  

Územní systémy ekologické stability se vyskytují ve třech úrovních, které  jsou navzájem 
propojené a liší se svými parametry : 

- lokální  
- regionální  
- nadregionální  

V zájmovém území se vyskytuje ekologická síť nadregionální a lokální úrovně : 

• úroveň nadregionální   

NRBK K73 – Bohdaneč - Vysoké Chvojno - osa vedena po Opatovickém kanálu, nadregi-
onální biokoridor je vymezen osou a nárazníkovou zónou.  

Osa NRBK -   minimální šířka osy 40 m je vymezena. 

Ochranné pásmo NRBK (nárazníková zóna) - se odvozuje z maximální vzdálenosti lokál-
ních biocenter - 2 km napříč od osy NRBK po obou stranách. V tomto vymezeném území 
je důležitá podpora ekologické stability krajiny. Je ji možné zmenšit v místech, kde nejsou 
potenciální podmínky pro existenci příslušných typů ekosystémů. Celé katastrální území 
obce se nachází v ochranné zóně NRBK. Územní plán vymezuje zastavěné území a za-
stavitelné plochy. Zastavitelné plochy jsou pozemky bezprostředně navazující na zasta-
věné území. Všechny tyto pozemky splňují podmínku pro vyjmutí z ochranné zóny NRBK 
K93 – zastavitelné v současné době jsou využívány převážně jako orná půda a ani při 
využití, které jim určuje územní plán, zde není předpoklad pro existenci příslušných typů 
ekosystémů. 
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• úroveň lokální  

biocentra: 

LBC 47 U Sadu – k.ú. Podůlšany i k.ú. Čeperka 

LBC 48 Podůlšany –  leží na k.ú. Podůlšany při kat. hranici s k.ú. Čeperka 

LBC 49 Na Pískách – leží na k.ú. Podůlšany při kat. hranici s k.ú. Čeperka 

biokoridory: 

LBK 36 Ždánická stoka – při kat. hranici  k.ú. Podůlšany a Staré Ždánice  

LBK 40 Od Libišan – při kat. hranici k.ú. Libišany a Podůlšany  

LBK 41 Rajská strouha – vede po kat. hranici s k.ú. Podůlšany 

Tabulka č. 44 

Poř. č. Název Současný stav Návrh opatření Výměra (ha) 
LBC, délka 
(m) LBK 

 NRBK K 73 Boh-
daneč – Vysoké 
Chvojno 

koryto Opatovického 
kanálu se starými hod-
notnými porosty 

doplnit břehový porost 
zachovat pruh podél 
toku v šířce celkem 40 
m a vymezit nárazníko-
vou zónu 

2,584 

47 LBC U Sadu 

vložené LBC na NRBK 
K73 částečně na k.ú. 
Podůlšany - břehové a 
doprovodné porosty, 
orná půda 

ve stávajících porostech 
provádět jen sanitární 
zásahy a část na orné 
zatravnit na potřebnou 
výměru 

          6,03 

48 LBC Podůlšany 

vložené LBC na NRBK 
K73 částečně na k.ú. 
Čeperka –břehové a 
doprovodné porosty, 
orná půda 

plochu zohlednit v LHP, 
hospodařit podrostním 
způsobem s využitím 
přirozeného zmlazení 
autochtonních dřevin 

3,44 

49 LBC Na Pískách 
LBC umístěné v lesním 
porostu 

v lesíku hospodařit pod-
rostním způsobem, lou-
ku postupně zalesňovat 
autochtonními dřevinami 

           4,65 

36 
LBK Ždánická 
stoka 

Ždánická stoka 
s přítokem lemovaná  
ojedinělými nálety dřevin 

doplnit břehový porost 
výsadbou autochtonních 
druhů, zorněnou část 
zatravnit 

   v zájm. úz. 
495 

40 LBK Od Libišan 
lesní porost, doprovod-
né porosty Rajské 
strouhy 

nepřipustit jednorázové 
smýcení, obnovu prová-
dět skupinovým výbě-
rem 

    v zájm. úz. 
583       

41 
LBK Rajská 
strouha 

koryto Rajské strouhy, 
břehové porosty 

provést postupnou ob-
novu porostů skupino-
vým výběrem 

1,125 

 

Založení nebo dopln ění krajinné zelen ě, včetně sítě ÚSES 

Všechny navržené plochy přírodní zeleně i sítě ÚSES budou ozeleňovány přirozenou 
skladbou dřevin.  

Potenciální přirozenou vegetací pro toto území je Lipová doubrava (Tilio Betuletum). Jed-
ná se o druhově chudší dvoupatrové až třípatrové fytocenózy. Ve stromovém patře pře-
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vládá dub zimní (Quercus petraea), řidčeji dub letní (Q. robur). Výrazně zastoupena je lípa 
srdčitá (Tilia cordata), slabší je podíl habru obecného (Carpinus betulus).   

Doporučené druhy pro výsadbu:  

• dřeviny: lípa srdčitá, lípa velkolistá, dub letní, dub zimní, bříza bělokorá, je-
řáb obecný, jeřáb břek, jeřáb muk, javor babyka, javor mléč, habr obecný, 
třešeň ptačí, borovice lesní 

• keře: svída krvavá, svída dřín, líska obecná, zimolez pýřitý, hloh obecný, 
hloh jednosemenný, trnka obecná, růže šípková, ptačí zob obecný, trnka 
obecná, střemcha obecná, kalina obecná, janovec 

Výše uvedené druhy jsou doporučené pro obecné podmínky zdejšího území. Nejsou vy-
jmenovány všechny vhodné druhy (např. pro vlhké nebo zamokřené stanoviště).  Při ná-
vrhu ozelenění konkrétní lokality je třeba přihlédnout k jejím přírodním podmínkám (např. 
příslušnost k STG). 

Při návrhu způsobu ozelenění by bylo dobré přihlédnuto k významné ekologické funkci 
křovinné fytocenózy.  Hlavní její význam spočívá v tom, že tvoří vhodné stanoviště pro 
větší množství rostlinných a hlavně živočišných druhů (hmyz, ptáci, drobní savci), které 
zde nacházejí možnosti úkrytu i existence. Proto bude vhodné tam, kde je to možné, vý-
sadbu dřevin doplnit výsadbou keřů. 

Vegetační doprovody cest 

Již od 18. století nastává v našich zemích cílevědomá tvorba doprovodné zeleně u komu-
nikací. Tehdy byly vysazovány hlavně vrby, později lípy a koňské kaštany. Další vývoj 
osázení se přiklonil k ovocným stromům, protože v rámci struktury zemědělsky užívaných 
pozemků bylo málo ploch určených pro ovocnářství. V současné době však tato  původně 
hospodářská nutnost ztratila na významu. Do popředí se dostala možnost rozšíření zele-
ně do krajiny bez narušení možnosti obdělávání půdy. Je tedy třeba důsledně dbát na to, 
aby všude tam, kde je to možné, byly i polní komunikace doplněny výsadbou. 

Zalesnění 

Při návrhu zalesnění je třeba vycházet z faktu, že v čistě borových kulturách dochází 
k hromadění surového humusu, výraznému snížení diverzity porostů a degradaci svrch-
ních půdních vrstev. Je tedy třeba dodržet maximální 50 % zastoupení borovice spolu 
s listnatými dřevinami, což je únosné pro zachování mimoprodukčních funkcí lesa. I zde 
by bylo vhodné osázet lesní okraje keři. 

Funkční  regulativy 

- přípustné 

Využití a rozvoj území a ploch v souladu se zpracovaným ÚSES. Druhovou skladbu měnit  
do určeného cílového společenstva a jednoznačně podporovat přirozenou obnovu 
porostů. 

- podmíněně přípustné 

Průchody  inženýrských sítí  s omezujícím příčným přechodem přes  prvky ÚSES, umělé 
vodní plochy a toky, nové výsadby vysoké a nízké zeleně. Nové výsadby provádět pouze 
z druhů přirozené druhové skladby dle stanovištních podmínek a preferovat geograficky 
původní zdroje použitého materiálu.  

- nepřípustné 

Umísťování staveb, terénní úpravy, intenzivní využití vodních ploch, luk a ploch nízké a 
vysoké zeleně k rekreačním nebo hospodářským účelům. Intenzívní chov ryb a jiných 
živočichů (např. kachen) na vodních plochách, které jsou součástí sítě ÚSES. 
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B1-1/4.5 Koncepce ve řejné infrastruktury 

B1-1/4.5.1 Dopravní infrastruktura 

Úvod 

V této textové části zpracovaného ÚP obce se řeší dopravní infrastruktura v rámci katast-
ru obce Podůlšany a to: 

� silniční doprava 
� doprava v klidu 
� pěší doprava 
� cyklistická doprava 

Součástí není řešení letecké, železniční a vodní dopravy. 

Také hromadná doprava se neřeší (je v kompetenci Pardubického kraje, který řeší hro-
madnou dopravu komplexně pro celou oblast). 

Veškeré níže uvedené skutečnosti jsou patrny ve výkresové části tohoto ÚP. 

Zhodnocení stávajícího stavu 

Zhodnocení stávajícího stavu je zpracováno na základě terénního průzkumu zpracovatele 
této části. 
Obcí prochází centrální místní komunikace s dopravním napojením na obec Čeperka a na 
silnici II/333. Komunikace je šířkově odlišná a to v části po most přes Opatovický kanál je 
komunikace šířkově cca 4,80 m, od mostu směrem k silnici II/333 je komunikace šířkově 
předimenzovaná (cca 6,50 m). 

Dále obcí, při jejím severozápadním okraji, prochází krajská silnice II/333. Tato silnice 
obec napojuje jednak na město Lázně Bohdaneč a jednak na dálnici v MUK Opatovice. 
Tato silnice je nově rekonstruovaná. 

Na centrální komunikaci potom navazují jednotlivé příjezdové komunikace do jednotlivých 
částí obce, které leží mimo její centrální část. Tyto komunikace jsou šířkově nedostatečné 
a většina z nich je prašná. 

Obcí prochází i regionální cyklotrasa č. 4040, tato vede jednak po místní komunikaci od 
obce Čeperka a dále potom po silnici II/333 směrem na Lázně Bohdaneč. 

V katastru obce se nachází množství polních, resp. lesních cest. 

Mimo chodník podél II/333 v obci chodníky zcela chybí.  

Intenzita dopravy na místních komunikacích je minimální, proto v roce 2010 nebylo pro-
vedeno sčítání dopravy (projektant při místním šetření odhaduje intenzitu cca 80-100 vo-
zidel/průměrný den). Intenzita dopravy na silnici II/333 byla v roce sčítání dopravy (2010) 
cca 3.000 vozidel/průměrný den. 

Návrh nových úprav 

Silni ční doprava 

Dopravu lze rozdělit na místní a tranzitní. Místní doprava se citelně dotýká centrální části 
obce, tranzitní je z 99 % vedena po silnici II/333, na kvalitu života v obci má min. dopad. 

Proto se návrh úprav týká pouze místních komunikací. 

Příjezdová komunikace od obce Čeperka je v extravilánu v nedostatečné šířce vozovky 
cca 4,30 m, proto se doporučuje zřízení výhyben a to ve vhodných místech (rozšíření 
směrových oblouků směrem od Opatovického kanálu). Živičný kryt komunikace je po 
opravě, tedy v dobrém stavu. 

Centrální komunikace v průtahu obcí navazuje na příjezdovou komunikaci od obce Če-
perka. Tato komunikace je v rozsahu začátek obce až most přes Opatovický kanál v šířce 
cca 4,80 m. S ohledem na intenzitu dopravy se neuvažuje se šířkovou úpravou stávající 
komunikace. Dopravní závadou se jeví most přes Opatovický kanál, kdy šířka vozovky je 
cca 4,0, ale přesto se s úpravou také nepočítá, neboť toto místo tvoří dopravní zklidnění 
na komunikaci a tím uměle zpomaluje řidiče. 
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Ovšem za mostem (úsek od mostu po křižovatku s II/333), kde je hlavní dopravní prostor 
šířky cca 11,50 m a vlastní komunikace má šířku 6,50 m se tato jeví jako předimenzovaná 
a proto se doporučuje přestavba hlavního dopravního prostoru a to v daném úseku tak, 
aby vznikl veřejný prostor ve tvaru „návsi“. Představa úpravy je následující (přestavění 
příčného řezu dopravního prostoru zprava do leva): 

� linie oplocení +2 m zeleně, 
� komunikace šířky 5,50 m, 
� pruh zeleně v šířce cca 1,80 m, 
� následně chodník šířky 1,50 m a zbytkový prostor k linii oplocení v  š = cca 0,70 m. 

Toto příčné uspořádání vychází rovněž z polohy stávajících inženýrských sítí. 

Místní komunikace ve stávající zástavbě jsou vesměs v šířce jednoho jízdního pruhu 
s tím, že slouží pro obousměrný provoz. Tento stav se doporučuje zlepšit realizací výhy-
ben. Další potřebou místních komunikací je realizace oprav krytových vrstev.  

Místní komunikace v navrhovaných zónách pro bydlení (rozvojové zastavitelné plochy Z1, 
Z2, R1 a P2) se doporučují realizovat v základní šířce komunikace 5,50 m a to pro smíše-
ný provoz vozidel a chodců, tedy funkční skupiny D1. Prostor místní komunikace musí být 
min. 8,0 m. Tyto lokality budou dopravně napojeny na stávající místní komunikace 
v souladu s platnými předpisy. 

Doprava v klidu  

Doprava v klidu se navrhuje řešit jednak v místě stávající hospody a to vybudováním par-
koviště v kapacitě odpovídající velikosti občanského vybavení. Dále se doporučuje řešit 
parkování osobních vozidel ve stávající zástavbě a to podél jednopruhových komunikací, 
neboť je třeba omezit stav, kdy majitelé jednotlivých nemovitostí v dané oblasti parkují 
podél místních komunikací v zeleni. 

V ostatních částech obce, i v rozvojových zónách, se doprava v klidu neřeší, počítá se 
s parkováním jednak na pozemcích RD, nebo na obousměrných místních komunikacích. 
Je třeba preferovat stání na vlastních pozemcích s tím, že veřejná parkoviště (v dostateč-
ných kapacitách) budou realizována pouze v místech občanské vybavenosti (i hřišť).  

Při vzniku nových aktivit je nutno požadovat vybudování dostatečně dimenzovaných par-
kovišť pro jejich zaměstnance a návštěvníky. 

Při návrzích nových parkovišť je nutno respektovat platné ČSN vč. všech souvisejících 
předpisů a vyhlášek (vč. vyhl. č. 398/2009 Sb.). 

Pěší doprava 

V průtahu obce, podél její centrální komunikace, zcela chybí chodníky. Navrhuje se proto 
vybudovat (v rámci v ÚP vymezené plochy veřejného prostranství) jednostranný chodník, 
odsazený, podél centrální komunikace a to v rozsahu stávající zástavby. Chodník bude 
napojen na chodník podél II/333. Tímto opatřením bude zcela vyřešena bezpečná dopra-
va chodců v obci. Přechody přes centrální komunikaci se navrhují řešit jako místa pro 
přecházení. Do stavby pro pěší budou zabudovány prvky pro bezproblémový (bezpečný) 
pohyb osob dle platné vyhl. č. 398/09Sb. Součástí veřejného prostranství bude, zejména 
v centrální části obce, příslušný mobiliář (lavičky, koše na odpadky, drobná architektura 
apod.). 

Územní plán navrhuje posílení sítě pěších cest zastavěným územím obce s cílem omezit 
pohyb chodců po obci pouze po silniční síti. S navrženými trasami pro pěší spojuje formo-
vání veřejných prostorů pro denní rekreaci a pro zeleň. Součástí navržených pěších cest 
je lávka pro pěší přes Opatovický kanál, zajišťující napojení zastavitelných ploch na pěší 
cesty do centra a k autobusové zastávce na silnici II/333. Dále se doporučuje, na hranici 
katastru s obcí Čeperka, opravit lávku pro pěší přes Opatovický kanál. 

Cyklistická doprava 

Obcí prochází regionální cyklotrasa č. 4040 (Čeperka - Podůlšany - St. Ždánice - L. Boh-
daneč). Tato bude tvořit páteřní komunikaci, na kterou bude navazovat místní síť cyklos-
tezek (smíšených), resp. stezek (cest). 
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S ohledem na skutečnost, že jsou stávající cesty využity pro cyklisty a chodce, budou 
nově cesty zpevněny. Dále však budou vedeny pouze jako cesty, neboť jsou a budou 
využívány jako přístupové cesty na pole, resp. do lesa. Jejich zpevnění se doporučuje 
v šířce min. 3,50 m. 

Nově navrhované cyklostezky (pro smíšený pohyb cyklistů a chodců), jsou navrženy pou-
ze tam, kde je předpoklad jejich využití bez ostatního provozu. Šířka nově navrhovaných 
cyklostezek se doporučuje 3,0 m. Podél nechráněných cest, resp. cyklostezek, se dopo-
ručuje výsadba vhodné zeleně jako ochrany před větry, neboť se jedná o stavby 
v otevřeném terénu. 

B1-1/4.5.2 Vodní hospodářství  

Stávající stav 

Vodní toky 

Obec Podůlšany se nachází 11 km severně od krajského města Pardubice blízko silnice 
II-333 Hradec Králové – Lázně Bohdaneč – Přelouč, v nadmořských výškách 224 – 229 
m. n. m. Území je rovinaté v povodí řeky Labe, vodoteče jsou Opatovický kanál (technická 
památka), Rajská strouha a meliorační příkopy. 

Ochrana přírody – vodní toky, vzrostlá zeleň, Opatovický kanál 

Ochranná pásma – vodní toky, vodní zdroj, silnice, inženýrské sítě, zemědělská výroba a 
další. 

Zástavba v obci je podél silnic a místních komunikací, bydlení v rodinných domech ven-
kovského typu se zázemím. V obci bydlí s trvalým pobytem 155 obyvatel a přechodně 14 
rekreantů. 

Předpoklad je 207 stálých obyvatel a 18 rekreantů. 

Vodovod 

V obci je zaveden veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Pardubice a 
je v majetku a provozu VaK Pardubice a. s. Voda do Podůlšan je dopravována přívodem 
PE D110 ze skupinového vodovodu Pardubice od Opatovic – Pohřebačky a přímo 
v Podůlšanech rozvodem PE D110 a D63. Pro záložní odběry požárního zásahu slouží 
požární nádrž a přilehlé vodoteče. 

Na vodovod je nyní napojeno 155 trvale bydlících a cca 14 rekreantů, což z hlediska spo-
třeby pitné vody představuje teoreticky následující spotřeby: 

Tabulka č. 45 

Spot řeba  m 3/d m 3/h l/s 

Průměrná denní spotřeba  Qp 17,20 0,72 0,20 

Maximální denní spotřeba Qd 25,80 1,08 0,30 

Maximální hodinová spotřeba Qh  6,34 1,76 

Splašková kanalizace 

Podůlšany mají vybudovanou splaškovou kanalizaci, stoková síť DN250 je ukončena 
v čistírně odpadních vod pro 250 EO, umístěné v jihovýchodní části obce, vyčištěné od-
padní vody jsou vedeny potrubím DN300 do dočišťovací nádrže a do vodoteče (Rajské 
strouhy). ČOV je umístěna na pozemku p. č. 207/18. 

V obci Podůlšany v současnosti žije 155 stálých obyvatel a cca 14 rekreantů, což 
z hlediska splaškových odpadních vod představuje teoreticky následující produkce: 

Tabulka č. 46 

Spot řeba  m 3/d m 3/h l/s 

Průměrná denní spotřeba  Qp 17,20 0,72 0,20 
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Maximální denní spotřeba Qd 25,80 1,08 0,30 

Maximální hodinová spotřeba Qh  6,34 1,76 

Dešťová kanalizace 

V obci je vybudována částečně dílčí kanalizace pro povrchové a dešťové vody. Kanaliza-
ce je vedena od křižovatky s odbočením na Staré Ždánice, dále prochází téměř celou obcí 
komunikací s vyústěním v Opatovickém kanálu. Dešťové vody z komunikací, zpevněných 
a střešních ploch tam, kde není dešťová kanalizace, jsou řešeny individuálně, většinou 
zásakem nebo odtokem do některé z místních vodotečí. 

Obecný návrh 

Vodní toky 

Významné investice do rozvoje vodních toků nejsou v budoucnosti očekávány. Při návrhu 
rozvojových ploch je nutno respektovat ochranná pásma vodních toků s ohledem na 
údržbu a možné opravy. 

V severovýchodní části obce na podmáčené, často zaplavované louce – rozvojová plocha 
K1 – je plánována realizace nestálé vodní plochy – mokřadu s proměnlivou hladinou, zá-
sobeného pravostranným přítokem (ID toku 10174442) Rajské strouhy, který má nestálou 
vydatnost a způsobuje občasné rozlivy na louce.  

Vodovod 

Vodovodní síť obce Podůlšany má dostatečnou kapacitu, lze na ni připojit všechny návr-
hové plochy. Územní plán počítá s rozvojem obce ze stávajících 155 na 207 obyvatel, 
z hlediska rozvoje jednotlivých ploch je uvažováno s výstavbou 22 RD, což by představo-
valo nárůst až o 52 obyvatel na celkový počet 207 obyvatel. 

Při rozvoji obce na 207 obyvatel ( cca 110 l/os.d) a napojení 18 rekreantů (22 l/os.d) 
vzroste teoretická spotřeba vody na následující hodnoty : 

Tabulka č. 47 

Spot řeba  m 3/d m 3/h l/s 

Průměrná denní spotřeba  Qp 23,10 0,96 0,27 

Maximální denní spotřeba Qd 34,65 1,44 0,40 

Maximální hodinová spotřeba Qh  8,52 2,37 

Přívodný řad DN 100 ze skupinového vodovodu Pardubice do obce má dostatečnou ka-
pacitu pro pokrytí veškerých výhledových potřeb obce. Jednotlivá napojení je pak nutno 
posuzovat individuálně. 

Splašková kanalizace 

Vlastní obec Podůlšany má kanalizační síť. Splašková kanalizace je zakončena čistírnou 
odpadních vod s kapacitou 250 EO.  

Při rozvoji obce na 207 obyvatel (cca 110 l/os.d) a napojení 18 rekreantů (22 l/os.d) vzros-
te teoretická produkce odpadních vod na následující hodnoty: 

Tabulka č. 48 

Spot řeba  m 3/d m 3/h l/s 

Průměrná denní spotřeba  Qp 23,10 0,96 0,27 

Maximální denní spotřeba Qd 34,65 1,44 0,40 

Maximální hodinová spotřeba Qh  8,52 2,37 

Z hlediska kapacity stávající ČOV (250 EO) lze na kanalizační soustavu připojit veškeré 
rozvojové plochy vlastní obce Podůlšany. V průběhu nárůstu produkce odpadních vod je 
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však nutno sledovat i nárůst biologického zatížení ČOV tak, aby nedošlo k přetížení látko-
vé kapacity ČOV. Kapacita ČOV Podůlšany je 250 EO, tento limit nebude ani po napojení 
výhledových ploch překročen. Nelze očekávat, že k výstavbě všech plánovaných 22 RD 
dojde v blízké budoucnosti a při návrhovém výpočtu je uvažováno se specifickou produkcí 
odpadních vod na jednoho obyvatele v rozmezí 110 l/os/den, přičemž skutečná produkce 
odpadních vod v Podůlšanech bude jistě nižší. 

Dešťová kanalizace 

Dešťové odpadní vody z nové zástavby je doporučeno buď hospodářsky využívat nebo 
likvidovat na pozemcích zásakem. Dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch tam, 
kde je to možné, budou napojeny do lokální dešťové kanalizace nebo povrchových od-
vodnění, napojených do kanálů. Tam, kde to možné není, budou řešeny zasakováním. 

Návrhové plochy 

Zastavitelná plocha Z1 

Stávající stav 

Vodovod – vodovod v předmětné ploše není vybudován, je vybudován vodovod D110 
severozápadně od předmětné plochy 

Splašková kanalizace – splašková kanalizace není vybudována v předmětné ploše, je 
vybudována jihozápadně a severně od předmětné plochy 

Dešťová kanalizace – v této lokalitě není vybudována 

Návrh 

Vodovod – dostavba vodovodního řadu, napojeného na hlavní řad D110 vybudovaný se-
verně od předmětné plochy. 

Splašková kanalizace - dostavba kanalizačního sběrače, napojeného do sběrače vybudo-
vaného jihozápadně nebo severně od předmětné plochy, dle spádových poměrů, 
v případě nevyhovujících spádových poměrů v koncové části předmětné plochy bude nut-
ná výstavba domovní čerpací stanice s čerpáním do stávajícího kanalizačního sběrače 
umístěného jihozápadně nebo severně od předmětné plochy. 

Dešťová kanalizace – v této lokalitě se stávající dešťová kanalizace nevyskytuje, předpo-
klad je, že dešťová voda likvidována  zásakem, komunikace budou opatřeny sorpčními 
vpustmi. 

Spotřeby vody a produkce odpadních vod 

11 RD = 25 EO  

Tabulka č. 49 

Průtoky  m3/d m 3/h l/s 

Průtok průměrný denní Qp 2,80 0,12 0,03 

Průtok maximální denní Qd 4,20 0,18 0,05 

Průtok maximální hodinový Qh  1,26 0,35 

 

Zastavitelná plocha Z2 

Stávající stav 

Vodovod – vodovod v předmětné ploše není vybudován, je vybudován vodovod D110 
jižně od předmětné plochy v komunikaci 

Splašková kanalizace – kanalizace není v předmětné ploše vybudována, je vybudována 
jižně od předmětné plochy v komunikaci. 

Dešťová kanalizace – v této lokalitě není vybudována. 
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Návrh 

Vodovod – prodloužení vodovodního řadu D110 vedeného jižně od předmětné plochy v 
komunikaci. 

Splašková kanalizace – prodloužení kanalizačního sběrače, vedeného jižně od předmětné 
plochy, v případě nevyhovujících spádových poměrů v koncové části předmětné plochy 
bude nutná výstavba domovní čerpací stanice s čerpáním do stávajícího kanalizačního 
sběrače umístěného jižně od předmětné plochy. 

Dešťová kanalizace – v této lokalitě se stávající dešťová kanalizace nevyskytuje, předpo-
klad je, že dešťová voda likvidována  zásakem, komunikace budou opatřeny sorpčními 
vpustmi. 

Spotřeby vody a produkce odpadních vod 

4 RD = 10 EO 

Tabulka č. 50 

Průtoky  m3/d m 3/h l/s 

Průtok průměrný denní Qp 1,10 0,05 0,01 

Průtok maximální denní Qd 1,65 0,07 0,02 

Průtok maximální hodinový Qh  0,41 0,11 

 

Plocha územní rezervy R1 

Stávající stav 

Vodovod – vodovod v předmětné ploše není vybudován, je vybudován vodovod D110 
jižně od předmětné plochy  

Splašková kanalizace – není v předmětné vybudována, je vedena jižně od předmětné 
plochy 

Dešťová kanalizace – v této lokalitě není vybudována 

Návrh 

Vodovod – dostavba vodovodního řadu, napojeného na hlavní řad D110 vybudovaný jižně 
od předmětné plochy v komunikaci 

Splašková kanalizace – dostavba kanalizačního sběrače, napojeného do sběrače vybu-
dovaného jižně od předmětné plochy, v případě nevyhovujících spádových poměrů bude 
nutná výstavba domovní čerpací stanice s čerpáním do stávající splaškové kanalizace 
jižně do předmětné plochy. 

Dešťová kanalizace – v této lokalitě se stávající dešťová kanalizace nevyskytuje, předpo-
klad je, že dešťová voda likvidována  zásakem, komunikace budou opatřeny sorpčními 
vpustmi. 

Spotřeby vody a produkce odpadních vod 

3 RD = 7 EO 

Tabulka č. 51 

Průtoky  m3/d m 3/h l/s 

Průtok průměrný denní Qp 0,80 0,03 0,01 

Průtok maximální denní Qd 1,20 0,05 0,01 

Průtok maximální hodinový Qh  0,30 0,08 
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Plocha p řestavby P2  

Stávající stav 

Vodovod – vodovod D110 částečně do předmětné plochy zasahuje, vodovod je veden 
severně od předmětné plochy. 

Splašková kanalizace – kanalizace je v předmětné ploše vybudována. 

Dešťová kanalizace – kanalizace není v předmětné ploše vybudována, je vedena severně 
od předmětné plochy. 

Návrh 

Vodovod – napojení na vodovodní řad D110 vedený severně poblíž předmětné plochy v 
komunikaci. 

Splašková kanalizace – případně prodloužení kanalizačního sběrače v předmětné ploše. 

Dešťová kanalizace – napojení na kanalizační sběrač vedený severně poblíž předmětné 
plochy v komunikaci. 

Spotřeby vody a produkce odpadních vod 

4 RD = 10 EO 

Tabulka č. 52 

Průtoky  m3/d m 3/h l/s 

Průtok průměrný denní Qp 1,10 0,05 0,01 

Průtok maximální denní Qd 1,65 0,07 0,02 

Průtok maximální hodinový Qh  0,41 0,11 

 

B1-1/4.5.3 Zásobování elektrickou energií 

DISTRIBUČNÍ ELEKTROROZVODY 

Úvodní údaje 

Územní plán řeší napájení plánované výstavby v jednotlivých zónách obce (zejména zóny 
pro výstavbu venkovského bydlení a sportovní plochy) elektrickou energií z distribučního 
rozvodu VN a NN. 

Majitelem a správcem distribuční sítě v této oblasti je ČEZ Distribuce a.s. (Teplická 874/8, 
405 02 Děčín) – „oblast východ“ (Pardubice). 

Proudové soustavy: 

VN rozvody :  3AC 50Hz, 35 kV, síť IT 
NN rozvody :   3PEN AC 50Hz, 400/230V, síť TN-C 

Ochrana p řed úrazem el. proudem: 

VN část: 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí: 

- zemněním  

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím živých částí: 

- polohou  
- zábranou  
- izolací  

NN část: 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí: 

- automatickým odpojením od zdroje  
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Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím živých částí: 

- polohou  
- kryty nebo překážkami  
- izolací 

Vnější vlivy: 

Vnější vlivy jsou stanoveny dle PNE 33 0000-2: 
vrchní vedení NN, VN: 
 prostor VI + AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AS2, AT1, AU1 
trafostanice kompaktní: 
 prostor IV +  AG1, AH1, AM1, AQ1, BA5, BB2,  
trafostanice sloupová: 
 prostor VI +  AG1, AH1, AK1, AL1, AS2,AT1,AU1  
kabelové vedení NN, VN: 
 prostor VI + AE4, AF2, AG2, AH1, AK1, AL1, AM1, AT1 

Stávající stav 

VN rozvody: 

Řešená oblast je napájena linkou vrchního vedení VN 35kV (instalovaná na betonových 
stožárech – ochranné pásmo vrchního vedení – 7m od průmětu krajního vodiče – zák. č. 
458/2000 Sb.). 

Toto vedení napájí trafostanice 35/0.4kV : 

- TS PA 0293 – stožárová distribuční (250kVA) – střed obce 
- TS PA 1106 – stožárová distribuční (160kVA) – východní okraj obce 
- TS uživatelská – stožárová – jihozápadní část obce - napájení zemědělského areálu 

NN rozvody: 

Distribuční vedení NN je ve stávající zástavbě řešeno převážně vrchním vedením (čás-
tečně izolovanými vodiči). Podél zóny Z1 (JV část podél silnice směr Čeperka) je polože-
no zemní kabelové vedení (AYKY 3x120+70). Ochranné pásmo vrchního vedení NN není 
stanoveno, kabelové vedení NN má stanovené ochranné pásmo 1m. 

Navrhovaný stav  

Řešená lokalita je rozdělena na jednotlivé plochy. V dalším jsou uváděny pouze plochy, 
které mají požadavek na zásobování el. energií. V plochách pro bydlení se uvažuje příkon 
potřebný pro RD – 14kW, činitel soudobosti β∞ = 0.15.  

Zóna Z1 – BV – venkovské bydlení: 

- předpokládaná výstavba 11 rodinných domů – východní okrajová část obce 

celkový potřebný příkon pro lokalitu – Pp = 11x14x0.41 = 63,2 kW 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávající stožárové trafostanice PA 1106 – podle 
postupu výstavby RD bude třeba provést přezbrojení trafostanice na výkon 250 kVA.   

Distribuční rozvod NN je částečně již proveden kabelovým vedením (kabel AYKY 
3x120+70) uloženým podél stávající komunikace (včetně pojistkových skříní). Tento roz-
vod bude podle postupu výstavby rozšířen o distribuční kabelové vedení vedené podél 
nové plánované komunikace (JV směrem) – kabelové vedení bude uloženo převážně v 
zeleném pásu. Napájení jednotlivých RD bude provedeno prostřednictvím kabelových 
pojistkových skříní, instalovaných na hranicích pozemků RD. Kabelové vedení bude 
smyčkově propojovat jednotlivé pojistkové skříně a v okrajových oblastech bude propoje-
no se stávajícím distribučním rozvodem NN. 

Ve vybraných pojistkových skříních je provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

Zóna Z2 – BV – bydlení venkovské: 

- předpokládaná výstavba 4 rodinných domů – severoseverovýchodní okrajová část 
obce – na okraji stávající zástavby 
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celkový potřebný příkon pro lokalitu – Pp = 4x14x0.58 = 32,5 kW 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávajícího distribučního rozvodu NN (vrchní vede-
ní) napájeného ze stávající trafostanice PA 1106. Nový distribuční rozvod NN bude pro-
veden kabelovým vedením uloženým v zemi. 

Napájení jednotlivých RD bude provedeno prostřednictvím kabelových pojistkových skříní, 
instalovaných na hranicích pozemků RD. Ve vybraných pojistkových skříních bude prove-
deno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

Vzhledem k charakteru stávajícího distribučního vrchního rozvodu NN (veden převážně 
nad soukromými pozemky a po stávajících RD) by bylo vhodné provést rekonstrukci sítě – 
kabelové distribuční vedení uložené v zeleném pásu podél komunikace. Součástí této 
přeložky musí být nové přípojky stávajících RD. 

Zóna R1 – BV – bydlení venkovské: 

- předpokládaná výstavba 3 rodinných domů – středová část obce 

celkový potřebný příkon pro lokalitu – Pp = 3x14x0.64 = 26,9 kW 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávajícího distribučního rozvodu NN (vrchní vede-
ní) napájeného ze stávající trafostanice PA 1106. Nový distribuční rozvod NN bude pro-
veden kabelovým vedením uloženým v zemi. 

Napájení jednotlivých RD bude provedeno prostřednictvím kabelových pojistkových skříní, 
instalovaných na hranicích pozemků RD. Ve vybraných pojistkových skříních bude prove-
deno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

Vzhledem k charakteru stávajícího distribučního vrchního rozvodu NN (veden převážně 
nad soukromými pozemky a po stávajících RD) by bylo vhodné provést rekonstrukci sítě – 
kabelové distribuční vedení uložené v zeleném pásu podél komunikace. Součástí této 
přeložky musí být nové přípojky stávajících RD. 

Zóna P1 – VP – ve řejné prostranství: 

- zóna nemá nárok na spotřebu el. energie. V rámci revitalizace by bylo vhodné pro-
vést rekonstrukci sítě – kabelové distribuční vedení uložené v zeleném pásu podél komu-
nikace. Součástí této přeložky musí být nové přípojky stávajících RD 

Zóna P2 – BV – bydlení venkovské: 

- předpokládaná výstavba 4 rodinných domů – středová část obce 

celkový potřebný příkon pro lokalitu – Pp = 4x14x0.58 = 32,5 kW 

Potřebný příkon je zabezpečen ze stávající stožárové trafostanice PA 0293 – umístěné 
přímo v zóně P2 (podle skutečného postupu výstavby v obci bude třeba provést přezbro-
jení trafostanice na výkon 400 kVA).   

Nový distribuční rozvod NN bude proveden kabelovým vedením uloženým v zemi. 

Napájení jednotlivých RD bude provedeno prostřednictvím kabelových pojistkových skříní, 
instalovaných na hranicích pozemků RD. Ve vybraných pojistkových skříních bude prove-
deno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

Zóna P3 – OS – sportovní plochy: 

- předpokládaná přestavba sportovních ploch – východní část řešeného území 

celkový potřebný příkon pro lokalitu – Pp = 20,0 kW 

Příkon bude upřesněn podle skutečného řešení sportovišť a rozsahu vybudovaného zá-
zemí. Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávající stožárové trafostanice PA 1106 – 
podle postupu výstavby bude třeba provést přezbrojení trafostanice na výkon 250 kVA.   

Nový distribuční rozvod NN bude proveden kabelovým vedením uloženým v zemi. 

Napájení jednotlivých objektů bude provedeno prostřednictvím kabelových pojistkových 
skříní (instalovaných na veřejně přístupných pozemcích). 
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Všeobecně: 

Veškeré práce na distribučním rozvodu el. energie mohou být prováděny jen s vědomím a 
podle požadavků (a standardů) majitele distribuční sítě – ČEZ Distribuce a.s.. 

Elektroinstalační práce musí být prováděny podle platných norem a předpisů. 

Uložení kabelového vedení bude koordinováno s ostatními podzemními sítěmi. 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

Úvodní údaje 

Územní studie řeší veřejné osvětlení v jednotlivých zónách obce (zejména zóny pro vý-
stavbu rodinných domů a veřejného prostranství)  

Majitelem a správcem veřejného osvětlení je obec Podůlšany. 

Proudové soustavy: 

 3PEN AC 50Hz, 400/230V, síť TN-C-S 

Ochrana p řed úrazem el. proudem: 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí: 

- automatickým odpojením od zdroje  

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím živých částí: 

- polohou  
- kryty nebo překážkami  
- izolací  

Vnější vlivy 

Vnější vlivy jsou stanoveny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. Pro sítě VO jsou stanoveny ná-
sledující vnější vlivy: 

 - AB8, AD3, AE2, AG2, AN2, AQ2, AS2 
 - vnější vlivy stanovené jako normální nejsou uváděny. 

Stávající stav 

Veřejné osvětlení je řešeno výbojkovými svítidly instalovaný převážně na výložnících na 
paticových osvětlovacích stožárech ve výši cca 10m (část osvětlení je provedena „sado-
vými“ svítidly instalovanými na dříku stožáru – ve výši cca 6m). Osvětlovací body jsou 
umístěny podél hlavních komunikací v obci. Napájení je provedeno z rozvaděče pro ve-
řejné osvětlení napájeného z distribuční sítě NN. 

Osvětlovací stožáry jsou na hranici své technické životnosti. Svítidla jsou zastaralá a ne-
vyhovují požadavků nových norem na veřejné osvětlení. 

Navrhovaný stav 

Provést demontáž stávajícího osvětlení a jeho náhradu novým, za použití technicky vy-
spělých svítidel a zdrojů (energetická úspora, omezení světelného smogu). Nové osvětle-
ní bude provedeno dle platných norem (zejména řady ČSN EN 13 201) – uličními a par-
kovými svítidly instalovanými na bezpaticových stožárech ve výši cca 6-10 (podle místa 
použití). Jako světlené zdroje budou použity vysokotlaké sodíkové výbojky (50-100W), 
případně zdroje LED.  

Napájení jednotlivých osvětlovacích bodů bude provedeno novým kabelovým vedením 
uloženým v zemi (uložení bude provedeno podle platných norem a předpisů). Osv. body 
budou instalovány převážně v „zelených pásech“ – bude dodržena odstupová vzdálenost 
od vozovky min. 750mm.  

Instalace souboru VO bude provedena podle požadavků a standardů majitele a správce 
souboru VO. Elektroinstalační práce musí být prováděny podle platných norem a předpi-
sů. Uložení kabelového vedení bude koordinováno s ostatními podzemními sítěmi. 
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B1-1/4.5.4 Zásobování plynem 

Stávající stav 

Obec je v současné době z velké části již plynofikována. Území obce Podůlšany je záso-
bováno zemním plynem ze stávající STL distribuční sítě, která je ve vlastnictví VČP Net, 
s.r.o.. Do obce Podůlšany je zemní plyn zaveden pomocí STL přívodního plynovodu 
PE160 z regulační stanice v Libišanech, který je přiveden na hranici obce. Dále pokračuje 
distribuční síť PE110 na Staré Ždánice a Plch. Z odbočky distribuční sítě pro Podůlšany je 
vybudována místní STL distribuční síť PE63, která pokrývá velkou část obce. K jednotli-
vým odběratelům je zemní plyn dodáván prostřednictvím místní stávající STL plynovodní 
sítě PE63, s přípojkami PE32, o tlaku plynu 300 kPa, materiálového provedení z PE100.  

Návrh 

U objektů, v rámci navržených rozvojových ploch pro bydlení a ploch občanského vyba-
vení, se předpokládá, že vytápění a příprava teplé vody bude převážně zajištěna zemním 
plynem. Převážnou většinu navržených ploch pro bydlení (rodinné domy s příslušenstvím) 
bude možné napojit na stávající místní STL plynovodní síť PE63 a to buď prodloužením 
STL plynovodu nebo vysazením tzv. „zahušťujících“ STL přípojek plynu PE32. Postupně 
se předpokládá napojení i některých stávajících rodinných domů. 

S ohledem na úsporné využívání tepelné energie pro vytápění objektů, je nutno obvodové 
stavební konstrukce jak navrhovaných, tak i stávajících objektů při jejich rekonstrukci a 
modernizaci navrhovat a realizovat podle požadavků ČSN 73 0540 -  Tepelná ochrana 
budov. 

Zákres plynovodních řadů je nutno chápat jako schematické vyjádření koncepce plynofi-
kace. Zakreslené trasy nemají žádný vztah k dotčeným pozemkovým parcelám. Vzhledem 
k rozsahu navržených lokalit se doporučuje, vždy po upřesnění rozsahu zástavby 
v jednotlivých lokalitách, vypracování generelu pro rozšíření stávající plynovodní sítě, kte-
rý by stanovil veškerá nutná opatření pro toto rozšíření a který musí být konzultován a 
odsouhlasen s VČP NET, s.r.o 

Celkové naplnění území, z hlediska plynofikace, je možno teoreticky stanovit na : 

Výstavba nových RD (plocha Z1,Z2,P2,R1) cca 22 RD … á 2,0 m3/h =  44 m3/h  

Nárůst spotřeby plynu CELKEM    …           44 m3/h 

Plynárenská zařízení musí vyhovovat příslušným předpisům, zejména zákonu č.458/2000 
Sb., ČSN EN 12 007–1,2,3,4 a ČSN 73 6005. Plynárenská zařízení jsou chráněna 
ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu. Ochranným 
pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti ply-
nárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od 
jeho půdorysu. 

Ochranná pásma  

Pro stávající plynárenská zařízení jsou v zákoně č. 458/2000 Sb. stanovena ochranná 
pásma, která je nutné respektovat:  

- u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek v zastavěném území       
obce na obě straně od osy plynovodu      1 m  

- u ostatních plynovodů a plyn. přípojek na obě strany od osy plynovodu  4 m  

- u technologických objektů na všechny strany od půdorysu    4 m  

- v lesních průsecích jsou provozovatelé přepravní sítě nebo distribuční soustavy povinni 
udržovat volný pruh pozemků na obě strany od osy plynovodu v šířce   2 m  

Bezpečnostní pásma:  

Uvedený zákon kromě ochranný pásem stanovuje pro plynárenská zařízení ještě pásma 
bezpečnostní takto:  

- odpařovací stanice zkapalněných plynů       100 m  
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- regulační stanice vysokotlaké        10 m  

- vysokotlaké plynovody do DN 100 mm       15 m  

- vysokotlaké plynovody do DN 250 mm       20 m  

- vysokotlaké plynovody nad DN 250 mm       40 m 

Musí být respektována výše uvedená stávající plynárenská zařízení, která zasahují do 
navržených rozvojových ploch. 

B1-1/5.5.5 Telekomunikace a radiokomunikace 

V obci se ve stávající zástavbě nacházejí sdělovací kabely. Protože v současné době je 
přenos informací řešitelný jinými způsoby, neuvažuje se jeho plošné rozšíření do zastavi-
telných lokalit. V případě požadavku bude napojení řešeno jednotlivě s provozovatelem 
služby. Celé řešené území leží v ochranném pásmu radiolokačních prostředků vojenské 
správy. 

B1-1/4.5.6 Odpady, odpadové hospodářství a ekologické zátěže 

Na území obce se nevyskytují skládky komunálního odpadu, nejsou zde ani významnější 
divoké skládky. V ÚAP ORP Pardubice není vykazována stará ekologická zátěž. Odpado-
vé hospodářství je řešeno na odpovídající úrovni, koncepce svozu odpadu bude zachová-
na. V rámci řešení veřejných prostranství jednotlivých zastavitelných lokalit budou po do-
hodě s obcí navrženy jednotlivá stanoviště pro kontejnery na separovaný odpad. 

B1-1/4.5.7 Občanské vybavení 

Občanská vybavenost veřejného charakteru obce Podůlšany je v rámci ORP průměrná a 
je územním plánem potvrzena. V centru obce je situován obecní úřad, na západě obce je 
při kostelu sv. Mikuláše umístěn areál hřbitova. Ve vybavení obce je rovněž objekt restau-
račního zařízení.  

Rozvojové plochy nekomerčního charakteru jsou navrhovány v severní části obce ve for-
mě přestavbové plochy P3, která je určena k obnově veřejného sportoviště. Opětovným 
vybudováním sportovního areálu dojde ke zlepšení možností denní rekreace obyvatel. 

Nové plochy občanského vybavení komerčního charakteru jsou v rámci řešeného území 
navrženy vzhledem k velikosti obce v odpovídající míře (možnost umístění zahradnictví) 
v souladu se stávajícím charakterem využití území. 

B1-1/4.5.8 Veřejné prostranství 

Všechny stabilizované prostory přístupné každému bez omezení a sloužící obecnému 
užívání, jsou samostatně vymezeny jako plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně. 
Plochy veřejných prostranství byly vymezeny v souladu s požadavky vyhlášky č. 501/2006 
Sb. s předpokladem jejich doplnění veřejnou zelení. Plochy veřejných prostranství jsou 
rovněž součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem využití vymezených v zastavěném 
území, ve kterých to připouští podmínky jejich využití. Nově se samostatně vymezují plo-
chy veřejné zeleně, a to jak v zastavitelném území (Zn), tak plochy změn v krajině (Kn). 

Stávající veřejná prostranství ve stabilizované části obce zahrnují veřejně přístupné ko-
munikace s doprovodnou zelení, plochu kolem vodní nádrže a plochu kolem objektu ob-
čanské vybavenosti (restaurace). Jednotlivé jmenované plochy na sebe bezprostředně 
navazují a vytváří tak jeden veřejný prostor. Kapacita těchto prostor je pro stávající zá-
stavbu vyhovující. Neuspokojivý je jejich kvalitativní stav, proto jsou návrhem ÚP vymeze-
ny jako plocha přestavbová P1, která je určena k revitalizaci a obnově. Podmínkou další-
ho využití území je, z důvodu nutnosti komplexního řešení prostoru obce, zpracování 
územní studie. 

Nové zastavitelné plochy navržené územním plánem nevyžadují, ve smyslu vyhlášky č. 
501/2006 Sb., § 7, vymezení veřejných prostranství, Prioritou řešení ÚP je kultivace stá-
vajícího veřejného prostoru. 
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B1-1/4.6 Podmínky využití ploch 

Funkční využití území 

Územní plán vymezuje zastavitelné plochy (Z), přestavbové plochy (P) a plochy změn 
v krajině (K) a v těchto plochách stanovuje podmínky využití území. Tyto podmínky dopl-
ňují dále uvedené podmínky prostorového uspořádání jednotlivých ploch s různým způso-
bem využití (RZV), případně ploch, ve kterých je podmínkou pro rozhodování zpracování 
územní studie. Koncepce rozvoje směřuje k intenzivnějšímu využití zastavěného území 
(vymezením ploch v rámci přestavby) a k rozvoji obce navazujícímu na její urbanistickou 
strukturu, tj. návrhem zastavitelných ploch menšího měřítka, které tuto strukturu doplňují a 
uzavírají. Pro plochy změn je v rámci koncepce dopravní a technické infrastruktury navr-
ženo kapacitní napojení na stávající sítě. 

Specifické podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití (RZV) jsou uvedeny u 
těchto ploch jako podmínky jejich prostorového uspořádání. Vycházejí z podmínek 
v území a stanovují jeho charakter nebo míru jeho zatížení, zajišťující nekonfliktní funkční 
využití ploch. 

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

ÚP vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití v souladu s vyhláškou č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využití území a v souladu s metodikou MINIS vydanou 
Krajským úřadem Pardubického kraje v dubnu 2010.  

V návrhu ÚP Podůlšany jsou vymezeny plochy bydlení, plochy občanského vybavení, 
plochy dopravní infrastruktury, plochy technické infrastruktury, plochy výroby a skladování 
zemědělská výroby, plochy veřejných prostranství, plochy veřejných prostranství veřejné 
zeleně, plochy zeleně soukromé a vyhrazené, ochranné a izolační a přírodního charakte-
ru, plochy vodní a vodního hospodářství. V krajině jsou vymezeny plochy zemědělské, 
plochy lesní, plochy přírodní a plochy nezastavěného území a plochy nezastavěného 
území přírodního a zemědělského. 

Celé řešené území je rozčleněno do ploch podle výše uvedených funkcí využití území. 
Pro jednotlivé funkční plochy jsou stanoveny podmínky, regulující funkční využití území. 
Podmínky funkčního využití respektují nezbytnost splnění funkčnosti dílčích ploch tak, aby 
byly eliminovány vzájemné negativní vlivy a střety. K jednotlivým typům funkčních ploch 
jsou rovněž přiřazeny závazné podmínky jejich prostorového uspořádání. Tyto podmínky 
jsou navrženy tak, aby byly zachovány pozitivní znaky krajinného rázu, aby záměry nebyly 
v rozporu s urbanistickou strukturou obce a aby nebyl narušen obraz sídla v krajině. 

Obecné podmínky funkčního využití ploch 

Návrh ÚP vymezuje obecné podmínky funkčního využití ploch. Jedná se zejména o pod-
mínky týkající se ochrany krajinného rázu, který je definován v kapitole A1-3. Respekto-
vání těchto podmínek využití ploch umožní zachování a rozvoj definovaných pozitivních 
znaků krajinného rázu určujících charakteristiku území. 

Součástí návrhu jsou také doplňující podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití. Postup využívání území bude probíhat počínaje částmi navazujícími na zastavěné 
území směrem do volné krajiny tak, aby nebyly v obraze sídla vytvářeny samoty. Řešení 
odvodnění území v plochách určených pro výstavbu bude preferovat vsakování dešťové 
vody či její zadržování na přilehlých pozemcích před jejím svedením do kanalizace a vod-
ního toku. V rámci těchto podmínek je zahrnuta také ochrana krajiny v ochranném pásmu 
lesa a ochrany kvality obytného a životního prostředí ploch s funkčním využitím pobyto-
vým před negativními vlivy dopravní infrastruktury. Podmínky pro využití ploch respektují 
stávající kvalitní urbanistický obraz obce a její urbanistickou strukturu návrhem takových 
prostorových podmínek, které zajistí, že měřítko a charakter nově navržených objektů 
nepřesáhne měřítko současné zástavby. Cílem je, aby se nová zástavba organicky začle-
nila do stávajícího prostorového uspořádání zástavby.   

Návrh ÚP řeší rovněž umísťování staveb na hranici funkčních ploch. Tyto stavby musejí 
respektovat funkci navazující plochy. 
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Limity využití území 

Kromě podmínek využití území ploch s rozdílným způsobem využití a podmínek jejich 
prostorového uspořádání (kap. A1-4/1.2) a specifických podmínek využití zastavitelných 
ploch, ploch přestavby a změn v krajině (kap. A1-1/3.4), je nutno respektovat rovněž exis-
tující limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí. Jedná se 
zejména o: 

- ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury (zák. č. 13/1997 Sb. a zák. č. 
458/2000 Sb., zák. č. 274/2001 Sb.), 

- ochranné pásmo vodních toků a melioračních odpadů oboustranně 6 m od břehové 
strany, 

- ochranná pásma vojenských zařízení a regulativy vojenské správy (zák. č. 222/1999 
Sb.), tj. ochranné pásmo koridoru pro létání v malých výškách a ochranné pásmo ra-
diolokačního prostředku Nepolisy a Pardubice, 

- území s archeologickými nálezy (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči), včet-
ně povinností vyplývajících pro stavebníka z uvedeného zákona, 

- ochranná pásma I. a II. stupně vodních zdrojů, 

- chráněné ložiskové území Lázně Bohdaneč č. 20580000 (zákon č. 44/1988 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů), 

V zájmu ochrany nerostného bohatství lze v chráněném ložiskovém území zřizovat 
stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska jen na základě zá-
vazného stanoviska dotčeného orgánu podle zákona, 

- zajištění zdroje vody pro hašení požáru (zák. č. 133/1985 Sb.), 

- zajištění ochrany obyvatelstva (vyhl. č. 380/2002 Sb.), 

- ochranu přírody a krajiny (zák. č. 114/1992 Sb.), 
- ochranu zemědělského půdního fondu (zák. č. 334/1992 Sb.), 
- ochranu lesa (zák. č. 289/1995 Sb.). 

Vymezení VPO pro vyvlastnění 

V rámci návrhu ÚP jsou vymezeny veřejně prospěšná opatření pro vyvlastnění. Jedná se 
o koridor ÚSES NRBK K73 Bohdaneč – Vysoké Mýto, který byl vymezen  Zásadami 
územního rozvoje Pardubického kraje. Zahrnuje území Opatovického kanálu a přilehlá 
lokální biocentra LBC 48 Podůlšany a LBC 47 U sadu. 

Návrhem ÚP byly stanoveny podmínky koordinace těchto prvků ÚSES, které zahrnují 
především opatření k zajištění funkčnosti a ochrany nadregionálního biokoridoru.  

 VU01 NRBK K73 Bohdane č – Vysoké Mýto 

Podmínky koordinace VU01 zahrnují: 

� případné doplnění břehového porostu v zastavěném území obce, 
� respektování pruhu podél toku v šířce 40 m a vymezení nárazníkové zóny. 

 VU02 LBC 48 Pod ůlšany 

Podmínky koordinace VU02 zahrnují opatření k zajištění funkčnosti a ochrany lokálního 
biocentra: 

� ve stávajících porostech LBC provádět jen sanitární úpravy.  

 VU03 LBC 47 U Sadu 

Podmínky koordinace VU03 zahrnují opatření k zajištění funkčnosti a ochrany lokálního 
biocentra: 

� ve stávajících porostech LBC provádět jen sanitární úpravy, 
� část LBC na orné půdě zatravnit na potřebnou výměru, 
� koordinace těžebních aktivit v hraničícím dobývacím prostoru s ohledem na exis-

tenci LBC (ložisko Čeperka – Podůlšany). 
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Vymezení VPS a VP pro předkupní právo 

V rámci návrhu ÚP nejsou vymezeny VPS a VPO pro předkupní právo. 

Vymezení územních rezerv 

Územní plán vymezuje následující územní rezervy: 

Územní rezerva R1  je určena pro bydlení v rodinných domech venkovského charakteru 
(BV). Návrh ÚP ji charakterizuje jako územní rezervu pro výhledové rozšíření zastavitelné 
plochy obce pro bydlení s návazností na veřejný prostor nábřeží podél Opatovického ka-
nálu a na přírodní doprovodnou zeleň podél kanálu.  

Podmínkou využití této plochy je respektování charakteru zástavby obce a vytvoření pod-
mínek pro realizaci pěších cest, realizace výstavby solitérních rodinných domů a realizace 
veřejné zeleně, navazující na plochy této rezervy, která bude součástí veřejného pro-
stranství. Podmínkou dopravní infrastruktury plochy je dopravní napojení lokality prodlou-
žením stávající silniční sítě. 

Navržená plocha navazuje organicky na historickou urbanistickou strukturu obce. Mezi 
touto plochou a Opatovickým kanálem a jeho doprovodnou zelení je uvažována plocha 
veřejného prostranství ve formě malé návsi, na kterou budou napojeny trasy pěších cest 
v obci. Tato plocha zvýší kvalitu obytného prostředí obce a vytvoří prostor pro další soci-
ální vazby obyvatel. 

Územní rezerva R2  je určena pro plochy těžby nerostů. Rezerva je určena pro těžbu 
štěrkopísku, její rozsah je vymezen hranicí chráněného ložiskového území Čeperka II. 
Podmínkou využití tohoto území je, že dopravní obsluha lokality bude realizována výhrad-
ně jižním směrem k Malé Čeperce, tj. dopravní obsluha území nebude realizována přes 
zastavěné území Podůlšan. 

Vymezení územních studií 

Územní plán vymezuje plochy pro zpracování územní studie jako podmínky pro rozhodo-
vání v území v případě přestavbových území. Urbanistickou koncepci těchto ploch, které 
jsou pro rozvoj obce určující, je nutné koordinovat s řešením nových zastavitelných ploch, 
případně změn v krajině, s cílem dosažení urbanisticky a architektonicky kvalitního řešení. 
Soubor problémů, které budou komplexně územními studiemi řešeny, není možné po-
stupným a nekoordinovaným způsobem využitím těchto ploch realizovat. 

Územní plán stanoví následující plochy a koridory, ve kterých je prověření změn využití 
územní studií podmínkou pro rozhodování: 

Územní studie přestavbové lokality P1 je navržena v rozsahu celé plochy přestavby, 
v centru obce, zahrnuje prostor veřejného prostranství, navazující plochu sídelní zeleně 
kolem vodní plochy a plochu občanského vybavení. 

Územní studie přestavbové lokality P2 je navržena v rozsahu celé plochy přestavby, 
v centru obce, zahrnuje plochu pro bydlení venkovského charakteru a navazující plochy 
zeleně soukromé vyhrazené a zeleně izolační.  

Etapizace 

Návrh ÚP nestanovuje pořadí změn v území (etapizaci). 

Autorizovaný architekt 

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

B1-1/4.8 Vyhodnocení souladu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, 
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 
v území a s požadavky na ochranu nezastavitelných p loch 

Cíle územního plánu (ve smyslu § 18 SZ) územní plán naplňuje návrhem účelného využití 
území, který respektuje na jedné straně kontinuitu rozvoje obce, na straně druhé potenciál 
rozvoje území. Hlavním cílem řešení územního plánu je stabilizace stávajících funkcí a 
aktivit v území na základě hodnocení jejich trendů a dynamiky a návrh na využití kvalitní-
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ho přírodního prostředí pro vznik aktivit nových, spojených s ochranou a tvorbou krajiny a 
s možnostmi hospodářského rozvoje území. Návrh vymezuje plochy pro výstavbu, sleduje 
vyšší ochranu obytného prostředí a rozvoj podmínek pro každodenní rekreaci obyvatel 
spojenou s návrhem krajinných úprav reagujících na stávající hospodářské a technické 
zásahy do krajiny. 

Předmětem návrhu je vymezení, ochrana a rozvíjení hodnot území a ochrana krajiny, jako 
podstatné složky prostředí života obyvatel a prostředku jejich identifikace s prostředím. 
Upravuje v dostupné míře měřítko krajiny, její prostupnost a organické zapojení urbanizo-
vaného území do jejího obrazu. Nezastavitelné území chrání před nedůvodnou urbanizací 
vymezením potřebných zastavitelných ploch, vycházejících z reálné míry rozvoje obce. 

Naplnění úkolů územního plánování (§ 19 SZ) návrh realizuje stanovením celkové kon-
cepce rozvoje území, urbanistické koncepce zastavěných území včetně jejich účelného 
doplnění o chybějící pěší komunikace a kultivaci veřejných prostranství, sleduje přitom 
architektonické a estetické požadavky na jeho rozvoj. Navazuje na historickou a dochova-
nou urbanistickou strukturu obce a usiluje o zajištění kvality obytného prostředí. Stanovuje 
současně podmínky pro další využití ploch dotčených využíváním přírodních zdrojů. 

Součástí územního plánu je vyhodnocení požadavků Politiky územního rozvoje ČR a Zá-
sad územního rozvoje Pardubického kraje a údaje o splnění jejich priorit a požadavků. 

Urbanistická koncepce územního plánu je rozvíjena na základě požadavků vyplývajících 
ze současných potřeb obce a požadavků na zachování kontinuity jejího rozvoje. Navržená 
koncepce umožňuje vyvážený rozvoj všech tří pilířů udržitelného rozvoje území. V oblasti 
životního prostředí rozvíjí stávající hodnoty území o prvky zajišťující jeho stabilitu a další 
využití, hospodářské využití území je stabilizováno zhodnocením potenciálu zemědělské 
výroby v území, sociální vztahy a soudržnost společenství jsou posíleny péčí o vyšší kva-
litu prostředí a veřejného prostoru.  

Ochrana hodnot území je odůvodněna, spolu s návrhem urbanistickou koncepcí územní-
ho plánu v kapitole B1-1/5.3 Základní koncepce rozvoje obce a ochrana hodnot jejího 
území. 

B1.1/4.9 Vyhodnocení p ředpokládaného vlivu územního plánu na udržitelný ro zvoj 
území 

Stav a vývoj území 

Obec Podůlšany leží v atraktivním prostoru aglomerace Pardubice – Hradec Králové, dob-
ře dopravně dostupném, s relativně kvalitním životním prostředím.  Záměry dostavby sys-
tému nadmístní silniční dopravy, které se dotýkají obvodu správního území obce, jsou v 
podstatě dokončeny. Územní rozvoj obce je v současné době stabilizovaný.  Využití za-
stavěného území obce není rovnoměrné, dílčí části zastavěného území obce nejsou pl-
nohodnotně využity v souladu se svojí funkcí. Obec je zejména z hlediska vybavení ob-
čanskou vybaveností a službami úzce navázána na spádovou obec Staré Ždánice. Pří-
rodní prostředí sídla a krajiny je hodnotné a atraktivní, v současnosti není zcela plně vyu-
žito především z hlediska rekreace obyvatel.  

V aktualizaci územně plánovacích podkladů ORP Pardubice z roku 2012 je obec charak-
terizována jako vylidňující se obec bez občanské vybavenosti a pracovních příležitostí v 
místě, ležící v atraktivním životním prostředí. Rozvoj obce lze dle ÚAP vázat na občan-
skou vybavenost Starých Ždánic a vzhledem k přímé návaznosti na rekreační území pís-
níků, lze uvažovat o rozvoji služeb a občanské vybavenosti spojené s rekreací. 

Vyhodnocení vlivu územního plánu na rozvoj území 

Územní plán Podůlšan zajišťuje plnění priorit stanovených Zásadami územního rozvoje 
Pardubického kraje především vyváženou koncepcí územního rozvoje směřující k posílení 
přírodních složek území a k jejich širšímu využití pro denní rekreaci obyvatel obce a pro 
rekreaci obyvatel aglomerace. Usiluje o možné obnovení měřítka krajiny, zvýšení její pro-
stupnosti a o její kultivaci zejména v územích s intenzivní zemědělskou výrobou. Podrob-
ně řeší přednostní využití zastavěného území, jeho potřebné doplnění a vybavení, přede-
vším zvýšení kvality veřejných prostorů, přitom limituje zásahy do nezastavěného území. 
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Územní plán sleduje zvýšení kvality prostředí pro bydlení s předpokládaným příznivým 
dopadem do sociální oblasti, zejména do zvýšení atraktivity pro bydlení. Vytváří optimální 
podmínky pro výstavbu vymezením ploch určených k zastavění a k přestavbě, jejich 
vhodnou lokalizací a funkčním a prostorovým uspořádáním včetně napojení na dopravní 
systém. Posiluje zejména pěší dopravní obslužnost území vytvořením nových komunikač-
ních napojení v rámci obce i ve volné krajině. Specifikuje přírodní a kulturní hodnoty úze-
mí a způsob jejich ochrany a rozvíjení. Nepříznivé důsledky zatížení území hlukem a emi-
semi z dopravy řeší dostupnými, převážně přírodními prostředky. Pro posílení hospodář-
ského využití území vymezuje plochu pro speciální zemědělskou výrobu (zahradnictví). 

Opatření územního plánu, směřující ke zkvalitnění urbanistické struktury sídla navržené 
územním plánem, jsou nezbytnou podmínkou pro zlepšení kvality života v obci. Územní 
plán sleduje přednostní využití dosud nezastavěných vnitřních prostorů sídla s cílem udr-
žení jeho celistvosti. Navrhované změny v krajině jsou směřovány k posílení její rekreační 
funkce, prostupnosti a dopravní obslužnosti. 

Vyhodnocení předpokládaného vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území 

Podle územně analytických podkladů je vyváženost územních podmínek pro příznivé ži-
votní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území 
narušena nedostatky v sociálním a hospodářském pilíři. V obci byly zjištěny výraznější 
disparity. Dle ÚAP se jedná o vylidňující se obec bez občanské vybavenosti a pracovních 
příležitostí, ležící v atraktivním životním prostředí. Nalezení a posílení nových aktivit 
zejména denní rekreace, vymezení nových zastavitelných ploch určených pro bydlení a 
zvýšení kvality veřejných prostranství v území směřuje k posílení sociální soudržnosti 
obyvatel, spojených s perspektivou stabilizace počtu obyvatel a zamezení jeho snižování. 
Stabilizace a rozšíření ploch zemědělské výroby a zajištění dopravní obslužnosti území 
směřuje k posílení hospodářských podmínek v obci. Ve výhledu je možné rovněž uvažo-
vat s možností využití rekreačního potenciálu území v souvislosti s rozvojem nadmístní 
rekreace v těžebním prostoru Malé Čeperky, který do jižní části řešeného území zasahu-
je. 

Využití území je v předloženém územním plánu navrženo dosažitelně optimálním způso-
bem, hodnoty území jsou chráněny a rozvíjeny, další vývoj území nezavdává důvody 
k obavám ze současných nebo budoucích rizik, způsobených jednostranným rozvojem. 
Posílení významu krajiny a kvalita jejího využití, včetně vhodné alokace záměrů v území, 
spolu s obnovou struktury obce, vytváří základní podmínky pro udržitelný rozvoj území a 
uplatnění regionálních rozvojových priorit kraje. 

B1.1/5 Vyhodnocení ú čelného využití zastav ěného území a vyhodnocení po-
třeby vymezení zastavitelných ploch  

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 

Při návrhu územního plánu byly zhodnoceny podmínky a možnosti rozvoje území obce, 
její urbanistická koncepce a míra využití stávajícího zastavěného území. Na základě toho-
to hodnocení byly vymezeny přestavbové a zastavitelné plochy a plochy změn v krajině. 
Z hlediska vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení zastavi-
telných ploch se jedná především o zajištění následujících cílů urbanistické koncepce: 

1. Soulad mezi dimenzováním rozvojových ploch a předpokládaným demografickým 
vývojem obce při respektování požadavků na nové bydlení. 

2. Respektování historicky utvářené urbanistické struktury sídla a orientace jeho roz-
voje na dostavbu a přestavbu ploch uvnitř zastavěného území, omezení zásahů do 
nezastavěného území mimo plochy pro funkci bydlení již připravené a vytvoření 
vhodných podmínek pro sociální soudržnost obyvatel. 

3. Zajištění úzké návaznosti zastavitelných ploch na stávající strukturu obce a její 
doplnění, především o vnitřní pěší síť (dopravní spojení jednotlivých částí obce) a 
o veřejná prostranství. 
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4. Situování zastavitelných ploch na území vylučující negativní hygienické nebo pro-
vozní vlivy na bydlení a rekreaci. 

5. Realizace opatření upravujících měřítko krajiny a její prostupnost. 

V  obci Podůlšany byly navrženy dvě přestavbové plochy P1 a P2, byly navrženy nově 
zastavitelné plochy Z1 a Z2, obě navazují na současně zastavěné území obce a plocha 
rezervy R1 pro rozvoj bydlení. 

V následující tabulce č. 53 je uvedeno hodnocení ploch v řešeném území: 

Tabulka č. 53 Vyhodnocení zastavěného území 

Zastav ěné území Výměra (ha) % 

Podůlšany jih 19,5382 79,29 

Podůlšany sever 5,0490 20,71 

Celkem ZÚ 24,5872 100,0 

Zastavěné 
území 24,5872 7,36 

Nezastavěné území 309,4128 92,64 

Celkem KÚ 334,0000 100,0 
Poznámky k tabulce: 
ZÚ zastavěné území 
KÚ  katastrální území 

Stávající zastavěné území obce tvoří 7,30 % plochy řešeného území. 

V následující tabulce č. 54 je uveden přehled rozvojových ploch podle jejich druhu a loka-
lizace. 

Tabulka č. 54 Vyhodnocení rozvojových ploch 

Plocha 
Územní plán 

Druh Výměra (ha) % B VP NP 

Zastavitelná Z 1,7118 0,51 1,7118   

Přestavbová P 4,2262 1,27 2,1091 2,1171 - 

Změny krajina K 6,9531 2,08 - - 6,9531 

Celkem plochy zm ěn 12,9011 3,86 3,8309 2,1171 6,9531 

Celkem KÚ 334,000  100,0    

Poznámky k tabulce č. 54 
B plocha bydlení 
VP  plocha veřejného prostoru 
NP plocha přírodní 

Stávající zastavěné území obce tvoří 7,24 % plochy řešeného území, jediné zastavěné 
území v rámci správního obvodu obce je sídlo Podůlšany. V katastru obce se nevyskytují 
žádné další zastavěné plochy. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vy-
hodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch je následující: 

Počet obyvatel obce  155 

Hustota obyvatel  6,36 obyvatele/ha zastavěné plochy 
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Předpokládaná potřeba ploch pro bydlení (počet obyvatel) 

Tabulka č. 55 Výpočet potřeby ploch pro bydlení 

Odhad pot řeby zastav ěných ploch pro bydlení % Počet obyvatel 

Požadavky vyplývající z demografického vývoje 0 0 

Požadavky vyplývající z potřeby nového bydlení 10 15 

Požadavky vyplývající z polohy obce 10  15 

Rezerva ploch pro bydlení 10 15 

Celková pot řeba ploch pro bydlení 30 45 

Celková potřeba ploch pro bydlení je pro návrh ÚP uvažována částečně v zastavěné plo-
še obce formou přestavby nebo využití dosud nezastavěných ploch a částečně na nových 
zastavitelných plochách takto: 

Tabulka č. 56 Potřeba ploch pro bydlení 

Plocha Výměra (ha) Počet obyvatel Počet RD m2/ RD 

Zastavitelná  1,71 35 15 1140 

Přestavbová 2,11 10 4 5275 

Celkem 3,82 45 19 2010 

Celkový cílový demografický vývoj obce Podůlšany je pro účel zpracování nového územ-
ního plánu možné uvažovat v rozsahu do 45 obyvatel. Ten je v obci možné očekávat pře-
devším v souvislosti s předpokládanou potřebou nového bydlení (v rozsahu již provedené 
parcelace pozemků v jižní části území) a s předpokládanou migrací, s přihlédnutím ke 
vzrůstající atraktivitě obce, z důvodu její polohy, jejího dobrého dopravního napojení a 
rekreačního potenciálu území. Celkový nárůst je předpokládám na 200 obyvatel při zvý-
šení hustoty zalidnění na 7,10 obyvatele/ha upravené zastavěné plochy. 

B1-1/6 Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení na 
zemědělský p ůdní fond a pozemky ur čené k pln ění funkce lesa 
Základní charakteristika obce Podůlšany z hlediska ZPF a PUPFL 

Pozemky na území obce Podůlšany, dle statistických údajů katastru nemovitostí ke dni 
21. 5. 2013, mají následující způsob využití (ha): 

Orná půda 221 
Zahrady 6 
Trvalé travní porosty 62 
Lesní půda 18 
Vodní plochy 5 
Zastavěné plochy 6 
Ostatní plochy 16 
  
Celková vým ěra pozemk ů 334 
z toho ZPF  
z toho PUPFL 

289 
18 

Řešené území se nachází v klimatickém regionu T3 – okrsek teplý, mírně vlhký. Průměr-
ná teplota vzduchu se pohybuje v rozmezí 8 – 9 oC. Roční úhrn srážek kolísá mezi 550 - 
650 mm. 

V území se vyskytují tři odlišné kategorie půd, dané různým geologickým podložím a lišící 
se fyzikálními vlastnostmi. Podél vodních toků a jejich okolí (Opatovický kanál, vodoteče 
v krajině východní části katastru a okolí Čertůvky na západě) se nacházejí gleje, v men-
ším měřítku se na jihu katastru nacházejí regozemě a většinu území tvoří hnědozemě. 
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Z hlediska tříd ochrany ZPF se v obci Podůlšany vyskytují půdy zejména II. (57 %) a IV. 
(30 %) třídy ochrany (ha).  

I. třída ochrany 12,41 

II. třída ochrany 174,84 

III. třída ochrany 13,28 

IV. třída ochrany 94,41 

V. třída ochrany 15,70 

Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klima-
tických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je 
možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na 
záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zá-
sadního významu. 

Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých kli-
matických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zeměděl-
ského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohle-
dem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. 

Do III. třídy ochrany zemědělské půdy jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických re-
gionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno 
v územním plánování využít pro event. výstavbu. 

Do IV. třídy ochrany zemědělské půdy jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou 
produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů s jen omezenou ochranou, 
využitelné i pro výstavbu. 

Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky ( BPEJ 
), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd měl-
kých, velmi svažitých, hydroforních, štěrkovitých až kamenitých a erozně ohrožených. 
Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze 
předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm 
ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů 
ochrany životního prostředí. 

Řešené území patří do řepařské výrobní oblastí. 

Z hlediska PUPFL se řešené území nachází v přírodní lesní oblasti č. 17 – Polabí, 
v dubovém lesním vegetačním stupni, v okrsku písčitých teras, resp. slinitých půd. Polo-
hově se lesy nacházejí především na oglejených chudých stanovištích nižších a středních 
poloh. Lesy mají tuto druhovou skladbu: borovice (cca 50%), dub (cca 20%), dále je pak 
zastoupen především smrk, olše a lípa. 

Významnější zalesnění území se nachází ve východním cípu katastru, kde jsou lesy pro-
storově svázány s tokem Opatovického kanálu a přilehlých vodotečí a jejich doprovodné 
vegetace. 

Z výše uvedeného vyplývá, že obec Podůlšany lze charakterizovat jako obec s  kvalitními 
půdami intenzivně zemědělsky obhospodařovanými a s nízkým procentem zalesnění.  

Zemědělská prvovýroba 

V řešeném území se v jižní části katastru obce v přímé vazbě na urbanizované území 
nachází rozsáhlý areál zemědělské prvovýroby, který je pro svůj původní účel v současné 
době využíván pouze částečně. Z těchto důvodů územní plán zemědělský areál částečně 
stabilizuje a částečně jej řeší jako přestavbové území. V evidenci zemědělských podnika-
telů jsou registrovány tři subjekty se sídlem v Podůlšanech (František Klazar, František 
Richter, Drahoslava Richterová). Zemědělsky využívané pozemky v současné době ob-
hospodařuje několik menších soukromě hospodařících zemědělců a dále Agrodružstvo 
Klas Křičeň. Navrhované řešení nezhoršuje územní podmínky pro zemědělskou výrobu. 
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Meliorace 

Na území obce Podůlšany nebylo realizováno systémové odvodnění pozemků s výjimkou 
několika odvodňovacích struh ve východní části řešeného území. Návrh řešení územního 
plánu se nedotýká systému odvodnění, jak je patrno z výkresu B2-3 Výkres předpokláda-
ných záborů půdního fondu.  

Pozemkové úpravy 

V době zpracování územního plánu byly řešeny komplexní pozemkové úpravy k.ú. Podůl-
šany. Návrh komplexních pozemkových úprav vč. zpracovaného plánu společných zaří-
zení byl podkladem pro řešení územního plánu (prvky ÚSES, komunikace pro obsluhu 
zemědělsky využívaných ploch). Územním plánem navrhované řešení není v rozporu 
s KPÚ k.ú. Podůlšany a vhodným způsobem dále posiluje ekostabilizační funkci krajiny 
doplněním řady interakčních prvků, liniové a rozptýlené zeleně, zejména podél komunika-
cí a vodotečí (např. lokalita K2, K3, K4, K6). Navrhované řešení zároveň neomezuje ani 
nezhoršuje možnost zemědělského obhospodařování ZPF. 

Opatření k zajišt ění ekologické stability 

Územním plánem jsou vymezeny prvky systému ekologické stability, které zde mají lokál-
ní a nadregionální charakter. Otázkou ÚSES se detailně zabývá kapitola č. B1-1/5.5 Kon-
cepce uspořádání krajiny, přehled prvků ÚSES je pak uveden v tab. č. 44. Převážná část 
prvků lokálního ÚSES, s výjimkou LBC 47 U Sadu, je považována za funkční. Dosud ne-
funkční prvky ÚSES, nebo jejich úseky, mají přímou vazbu na Opatovický kanál, kde leží 
především v potoční nivě na zemědělské půdě, kde je i nadále předpoklad jejich země-
dělského využití s příklonem k extenzivnímu způsobu hospodaření, nebo se jedná o úsek 
procházející zastavěným územím obce. 

Prvky ÚSES určené k vymezení jsou uvedeny v kapitole A1-4/2.2 Veřejně prospěšná 
opatření. Pro posílení ekologické stability krajiny jsou kromě prvků ÚSES také doplněny 
interakční prvky, liniová a rozptýlená zeleň. Jejich lokalizace a rozsah je patrný 
z výkresové části územního plánu a rovněž kapitoly č. č. B1-1/5.5 Koncepce uspořádání 
krajiny. 

Zemědělské ú čelové komunikace 

Systém stávajících zemědělských účelových komunikací, který je také součástí řešení 
Komplexních pozemkových úprav, je územním plánem respektován a stabilizován. Dle 
členění ploch s rozdílným způsobem využití se jedná o funkční plochu DS2 – dopravní 
infrastruktura – polní cesty. Obsluha zemědělských pozemků, s nimiž se počítá pro hos-
podaření i nadále, není řešením územního plánu znemožněna.  

Vyhodnocení záboru ZPF 

Urbanistická koncepce obce Podůlšany vychází z předpokladu zachování kontinuity vývo-
je obce, vhodného doplnění historicky vzniklé prostorové formy sídla a podstatného zvý-
šení kvality obytného a přírodního prostředí včetně hranice přechodu urbanizovaného 
území do volné krajiny. Rozvoj obce Podůlšany je založen na citlivém doplnění zastavitel-
ných ploch podporující celistvost sídla, ukotvení jednotlivých funkčních ploch 
v urbanistické struktuře obce a zkvalitnění prostorové struktury obce vložením nových 
urbanistických prvků. V dlouhodobém horizontu územní plán předpokládá cílový stav 185 
obyvatel. 

V souladu s celkovou urbanistickou koncepcí obce Podůlšany je vymezená plocha pře-
stavby P1 řešící úpravu základní urbanistické osy sídla s navrženým způsobem využití 
zejména pro veřejné prostranství, dále pak pro zeleň na veřejných prostranstvích, vodní 
plochu a občanskou vybavenost. V centrální části urbanizovaného území, v prostoru mezi 
hlavní komunikací a zemědělským areálem, je vymezena plocha přestavby P2. Ta řeší 
přestavbu části bývalého zemědělského areálu na funkci bydlení a zeleně, tedy funkce 
lépe odpovídající lokalizaci a významu lokality. 
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Pro funkci bydlení je vymezena nová zastavitelná plocha Z1 nacházející se ve východně 
zastavěného území při výjezdu z Podůlšan do Čeperky. Další zastavitelná plocha pro byd-
lení se nachází severně urbanizovaného území v přímé vazbě na zastavěné území. Pro 
rozvoj bydlení v delším časovém horizontu je vymezena plocha územní rezervy R1 na-
cházející se v proluce při pravém břehu Opatovického kanálu. Vymezované zastavitelné 
plochy nevytvářejí předpoklady pro zakládání nových sídel či samot. Pro rozvoj sportu a 
rekreace je vymezena přestavbová plocha P3 za účelem obnovení původního veřejného 
sportoviště. 

Pro zlepšení propojení sídla s volnou krajinou a prostupnosti území se navrhují plochy 
změn v krajině K4 – K6, kdy se předpokládá jejich využití jak pro pohyb pěších, cyklistů 
tak zemědělské techniky. Plochy K4 – K6 jsou navrženy jako plochy přírodní. Plocha 
změn v krajině K3 se nachází severně zastavěného území obce a je řešena jako plynulý 
přechod urbanizovaného území do volné krajiny, kdy část přimykající se k zastavěnému 
území je řešena jako obslužná komunikace (plocha veřejných prostranství), další část pak 
jako plocha zeleně, resp. plocha smíšená nezastavěného území. 

Pro zvýšení retenční schopnosti krajiny je vymezena plocha změn v krajině K1 pro reali-
zaci vodní plochy a navazující plochy přírodní. Veškeré uvedené plochy změn v krajině, 
včetně plochy K2 nacházející se při jižní hranici obce Podůlšany ve vazbě na Rajskou 
strouhu a navržené jako plocha přírodní, mají příznivý vliv na krajinu, doplňují a posilují 
územní systém ekologické stability a zároveň podporují rekreační potenciál území. 

Ve vazbě na existující CHLÚ Čeperka – Podůlšany se vymezuje plocha územní rezervy 
pro těžbu nerostů.  
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Tabulka č. 42 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF 

Katastrální území: Podůlšany 

 

Číslo 

Způsob 
využití 
lokality 

Celkový  z toho 
v ÚPSÚ Zábor ZPF podle jednotlivých kultur Zábor ZPF podle t říd ochrany Investice 

do půdy 

lokality zábor ZPF  (ha) (ha) (ha) (ha) 

  (ha)   
orná p ůda chmelnice  vinice zahrady ovocné 

sady 

trvalé 
travní  

I. II. III. IV. V. 
  

      porosty   

Z1 BV 0,4769             0,4769   0,4769         

Z2 BV 0,7586   0,5867                 0,5867     

Plochy bydlení cel-
kem 1,0636 0                         

P1 OV 0,0236         0,0236       0,0236         

Plochy ob čanského 
vybavení celkem 0,0236 0                         

K3 PV 0,2848   0,2848             0,1746   0,1102     

P1 PV 0,0772             0,0772   0,0772         

Z1 PV 0,2477             0,2477   0,2074   0,0403     

Plochy ve řejných 
prostranství celkem 0,6097 0                         

K3 ZO 0,4575   0,4575             0,4575         

P1 ZP 0,0396             0,0396   0,0039   0,0357     

P2 ZS 0,6977         0,2161   0,4816   0,6977         

Plochy zelen ě celkem 1,1948 0                         

K1 W 1,0033             1,0033       0,7683 0,2350   
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Plochy vodní a vodo-
hosp. celkem 1,0033 0                         

K3 NSp 0,1861   0,1861             0,0894   0,0967     

  NSz 0,6609   0,6556     0,0053       0,6609         

Plochy smíšené 
nezas. území celkem 0,8470 0                         

K1 NP 0,2904             0,2904       0,2437 0,0457   

K2 NP 0,3286   0,3286                 0,3248     

K4 NP 0,1061   0,1061             0,1061         

K5 NP 2,3390   2,3390             1,0444 0,5921       

K6 NP 0,2028   0,1125         0,0903       0,1195 0,0833   

Plochy p řírodní cel-
kem 3,2669 0                         

Zábor ZPF celkem 8,0089 0 5,0569 0 0 0,2450 0,0000 2,7070 0 4,0196 0,5921 2,3259 0,3640 0 
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Závěr vyhodnocení ZPF 

Vzhledem ke značné míře využití zastavěného území byla možnost vymezení zastavitel-
ných ploch v rámci zastavěného území pouze minimální. Z tohoto důvodu bylo nutno vy-
mezit nové zastavitelné plochy, které jsou situovány v přímé vazbě na zastavěné území, 
nevytvářejí nová sídla ani samoty. Zastavitelné plochy navazují na urbanistickou strukturu 
obce, kterou dotvářejí, stabilizují rozsah urbanizovaného území a jeho vztah k volné kraji-
ně. 

Navržený zábor ZPF nenarušuje organizaci ZPF, hydrologické ani odtokové poměry v 
území, síť zemědělských účelových komunikací, objekty zemědělské prvovýroby, ani ne-
zatěžuje obhospodařování zbylé části ZPF. Řešení se nedotýká půd I. třídy ochrany ZPF. 
Vzhledem k procentnímu zastoupení a plošnému situování půd jednotlivých tříd ochrany 
se řešení územního plánu dotýká půd II. třídy ochrany. Téměř celé zastavěné území obce 
je situováno na půdách II. třídy ochrany, přestavbové plochy veřejných prostranství a byd-
lení proto tvoří značnou část záboru. Z celkového záboru v této třídě, který činí 4,0916 ha, 
tvoří plochy přírodní, plochy smíšené přírodní nezastavěného území a plochy ochranné 
zeleně celkem 3,0519 ha. Z koncepčního hlediska se jedná o odůvodněné řešení, které 
nepřiměřeným způsobem nezasahuje do ochrany ZPF a obsahuje pouze takové záměry, 
které jsou z dlouhodobého hlediska předvídatelné (připravené k realizaci) nebo mají stabi-
lizující charakter odpovídající požadavkům na udržitelný rozvoj území obce Podůlšany 

Navrhovaný rozvoj obce je v tomto směru chápán pro zábor orné půdy jako dlouhodobě 
stabilní. 

Vyhodnocení záboru PUPFL 

V rámci návrhu řešení Územního plánu Podůlšany nedochází k záborům PUPFL.  

B1-1/7 Údaje o úprav ě územního plánu po spole čném jednání 
Textová část odůvodnění územního plánu byla formálně upravena v souladu s platnou 
legislativou – zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č. 500/2006 Sb. v platném znění. 
Grafická část územního plánu nebyla upravována. Úprava dokumentace po veřejném 
projednání byla vyvolána vydáním nové DKM Katastrálním úřadem v Pardubicích 
v 10/2014 a rozhodnutím obce o úpravě ÚP a o opakování veřejného projednání. Po opa-
kovaném jednání byla doplněna stanoviska dotčených orgánů, upravena výměra zastavi-
telné plochy Z2 podle nové DKM a doplněna kapitola B1-1/4.6 Podmínky využití ploch o 
odstavec Limity využití území. 

B1-1/8 Použité podklady 

B1-1/8.1 Seznam použitých podklad ů 

Mapové podklady 

1) digitální katastrální mapa katastrálního území Podůlšany  
2) Základní mapa ČR - topografické mapy území ZM 10 
3) Grafická část a data sledovaných jevů ÚAP dle přílohy 1A vyhl.500/2006 Sb. 
4) ortofotomapa z r. 2008 a 2010 
5) historická mapa Stabilního katastru z r. 1840 
6) grafická část Zásad územního rozvoje Pardubického kraje 

Územně plánovací dokumentace a podklady 

1) MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ, Politika územního rozvoje České republiky 
2008, vydal Ústav územního rozvoje Brno  2009, IBSN 978-80-87318-04-1 

2) RNDr. MILAN SVOBODA, ING. ARCH. MILAN KÖRNER CSc. A KOL., DHV CR s.r.o., 
AURS s.r.o. Praha, Zásady územního rozvoje Pardubického kraje, vydané usnesením 
Zastupitelstva Pardubického kraje Z/170/10, dne 29. 4. 2010, duben 2010 



ÚZEMNÍ PLÁN PODŮLŠANY 

 

   

 

97 

3) MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBICE, ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKRA, ODDĚLENÍ 
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, Územně analytické podklady ORP Pardubice, 2. aktualizace,  
prosinec 2012  

4) MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBICE, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Revize lokál-
ního ÚSES a vypracování plánu ÚSES pro území obce s rozšířenou působností Pardubi-
ce, zpracovatel Projekce zahradní krajinná a GIS, s.r.o., Ing. Helena Finstrlová, srpen 
2010 

5) ING. ARCH. KAREL BERÁNEK A KOL., Urbanistická studie rekreačního prostoru Če-
perka – Oplatil (návrh), T-plan s.r.o. Praha a AURS s.r.o. Praha, říjen 2006 

6) ING. ARCH. PAVEL KRAMÁŘ, Územní plán Praskačka, březen 2008 

Ostatní podklady 

1) PARDUBICKÝ KRAJ, Program rozvoje Pardubického kraje schválený zastupitelstvem 
Pardubického kraje usnesením Z/ 363/2011 dne 15, 12, 2011, prosinec 2011, 

2) BUKÁČEK, RUSŇÁK, BUKÁČKOVÁ, Studie potencionálního vlivu výškových a větr-
ných elektráren na krajinný ráz území Pardubického kraje, 2007, 

3) EKOTOXA, s. r. o. Opava: Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje, 2004; aktua-
lizace EKOTOXA, s. r. o. Brno září 2009, 

4) BUKÁČEK, RUSŇÁK, BUKÁČKOVÁ, Strategie ochrany krajinného rázu ORP Pardubi-
ce, 2010, 

5) EMANUEL POCHE A KOL., Umělecké památky Čech P/Š, svazek třetí, str. 416, ACA-
DEMIA, nakladatelství České akademie věd, Praha 1980, 

6) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Metodický pokyn č.j. LP/1067/96ze dne 1. 
10. 1996o odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu 

7) http://www.podulsany.cz/ (staženo 10.10.2012) 

8) http://mapy.geology.cz/svahove_nestability (staženo 10. 10. 2012),  

9) http://www.geology.cz/extranet (staženo 10. 10. 2012), 

10) http://vdb.czso.cz/ (staženo 8.10.2012), 

11) www.czso.cz/cz/obce_d/ (staženo 8.10.2012) 

12) http://geoportal.gov.cz/ (staženo 8.10.2012) 

B1-1/8.2 Komentá ř k použitým podklad ům 

Použití podkladů je uvedeno v textu jednotlivých kapitol. Požadavky nadřazených doku-
mentací byly do ÚP zařazeny. V řešení byly využity dostupné podklady o území - Aktuali-
zace územně plánovacích podkladů z prosince 2010 a Revize lokálního ÚSES a vypraco-
vání plánu ÚSES pro území obce s rozšířenou působností Pardubice ze srpna 2010 byly 
podle konkrétních podmínek v území lokálně upraveny. 
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B1-2 
 

ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE 
Odůvodnění pořizovatele bude doplněno po veřejném projednání územního plánu (řízení 
o územním plánu) ve smyslu § 52 a § 53 stavebního zákona v tomto rozsahu: 

B1-2/1 Soulad územního plánu s politikou územního r ozvoje a územn ě plá-
novací dokumentací vydanou krajem 
Z hlediska širších vztahů je územní plán koordinován s územně plánovacími dokumentacemi 
sousedních obcí. Vymezené zastavitelné plochy svým využitím podstatně neovlivní území jiné 
obce. 

Z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem: 

a) Územní plán je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR), schválenou 
usnesením vlády ČR č. 929 dne 20. 7. 2009 a respektuje republikové priority územního pláno-
vání pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kap. 2 PÚR ČR. Obec 
leží v rozvojové oblasti OB4, neleží v rozvojové ose a ve specifické oblasti republikového vý-
znamu. 

b) Územní plán je v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), 
vydanými 29. 4. 2010 usnesením č. Z/170/10. Územní plán je v souladu se stanovenýma prio-
ritami územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území. Územní plán vytváří 
podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území obce. Územní 
plán zejména vytváří podmínky pro péči o přírodní a kulturní hodnoty na území obce a pro 
jejich ochranu. Dále zpřesňuje ÚSES. Územní plán neobsahuje záležitosti nadmístního vý-
znamu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje. 

B1-2/2 Soulad územního plánu s cíly a úkoly územníh o plánování, zejména 
s požadavky na ochranu architektonických a urbanist ických hodnot v území 
a s požadavky na ochranu nezastav ěného území 
Pořizovatel prověřil územní plán z hlediska cílů a úkolů dle § 18 a § 19 stavebního zákona. 
Územní plán je navržen tak, aby řešil úkoly územního plánování. Základním cílem územního 
plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Územní plán 
tento cíl naplňuje. V rámci projednávání územního plánu byl především řešen vyvážený vztah 
mezi předpoklady pro výstavbu a ochranu životního prostředí. Územní plán posoudil stávající 
stav území a na základě prognózy vývoje počtu obyvatel a územního členění navrhl nové plo-
chy pro výstavbu. Tyto plochy byly prověřeny z hlediska vlivu na hodnoty území, jak na pří-
rodní, tak i na hodnoty kulturní. Návrhem územního plánu nedojde k narušení urbanistické 
struktury obce Podůlšany. 

Pro vyváženost pilířů udržitelného rozvoje jsou v územním plánu navrženy následující funkční 
plochy pro bydlení, občanskou vybavenost, zeleně soukromé, ochranné a veřejné, ÚSES, 
lesa, vodních, dopravy, sportovní, rekreace, výroby lehké a zemědělské, technické infrastruk-
tury a ostatního neurbanizovaného území.  

B1-2/3 Soulad s požadavky stavebního zákona 
B1-2/3.1 Postup po řízení územního plánu 
Pořizovatelem územního plánu je obec Podůlšany. Územní plán byl pořizován podle zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále také „stavební zákon“) a jeho pro-
váděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. a č. 501/2006 Sb. v platném znění. Zastupitelstvo obce 
Podůlšany, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., rozhodlo 
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o pořízení územního plánu svým usnesením dne 29. 3 2012. Určeným zastupitelem byl určen 
starosta obce Ing. Vladimír Čapský. Projektant zahájil práce na doplňkových průzkumech a 
rozborech řešeného území, které dokončil dne 31. 11. 2012. Doplňkové průzkumy a rozbory 
byly podkladem pro zpracování návrhu zadání územního plánu. 

Pořizovatel zpracoval návrh zadání. Návrh zadání územního plánu byl zveřejněn dne 24. 11. 
2012, projednání návrhu zadání bylo provedeno v době od 7. 12. 2012 do 7, 1. 2013, kdy byl 
návrh zadání veřejně přístupný na úřední desce obce Podůlšany a na obecním úřadě. 
K návrhu zadání bylo možné se vyjádřit nejpozději do 30-ti dnů od vyvěšení oznámení. Kraj-
ský úřad ve svém stanovisku nepožadoval zpracování vyhodnocení vlivu na životní prostředí. 
Po vyhodnocení připomínek bylo upravené zadání územního plánu schváleno zastupitelstvem 
obce dne 28. 1. 2013. 

Návrh územního plánu byl dokončen a předán obci Podůlšany dne 7. 6. 2013 v souladu 
s platným stavebním zákonem, jako podkladu pro zpracování ÚP bylo požito mapy katastru 
nemovitostí vydané Katastrálním úřadem v Pardubicích a projektu společných zařízení kom-
plexních pozemkových úprav z 09/2009. ÚP byl zveřejněn dne 18. 6. 2013. Po dobu od 18. 6. 
2013 do 9. 8. 2013 byl veřejně přístupný na úřední desce obce Podůlšany 

 a na obecním úřadě, společné jednání o územním plánu se uskutečnilo dne 10. 7. 2013. Při-
pomínky ze společného jednání jsou součástí dokumentace ÚP. Návrh je v souladu se stano-
visky dotčených orgánů. Nebyly řešeny žádné rozpory. Dne 18. 12. 2013 zaslal krajský úřad o 
stanovisko dle § 50 odst. 7 stavebního zákona. Předložený územní plán krajský úřad posoudil 
a vydal souhlasné stanovisko. 

Dne 20. 1. 2015 se konalo opakované veřejné projednání, jehož předmětem byl upravený 
návrh územního plánu Podůlšan. Úprava byla spojena se změnou (vydáním) nové katastrální 
mapy Katastrálním úřadem v Pardubicích v roce 2014. Výkresová část územního plánu byla 
do nové katastrální mapy přenesena beze změn. 

Územní plán byl pořizován a je zpracován v souladu s novelou stavebního zákona, obsah je 
v soulad novelou vyhlášky č. 500/2006 a její přílohy č. 7 a vyhláškou č. 501/2006 Sb. v plat-
ném znění. Dokumentace určená pro řízení o ÚP je v souladu s novelou stavebního zákona č. 
350/2012 Sb. účinnou od 1. lednu 2013. 

B1-2/3.2 Stanovisko krajského ú řadu podle § 50. odst. 7 

PARDUBICKÝ KRAJ 
Krajský úřad 

odbor rozvoje, fond ů EU, cestovního ruchu a sportu 

oddělení územního plánování 
Ze dne: 2. 12. 2013 
Číslo jednací: KrÚ 84285/2013  
Spisová zn.:  SpKrÚ 73674/2012 
Vyřizuje: Ing. Iva Štveráková 
Telefon: 466 026 312 
E-mail: iva.stverakova@pardubickykraj.cz 
Datum: 18. 12. 2013 
 

 

Stanovisko k návrhu Územního plánu Pod ůlšany 

Krajský úřad Pardubického kraje obdržel dle § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) dne 17. 
6. 2013 oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu Podůlšany a návrh Územ-
ního plánu Podůlšany na CD nosiči. V souladu s § 50 odst. 7 stavebního zákona obdržel kraj-
ský úřad dne 5. 12. 2013 stanoviska a připomínky k návrhu Územního plánu Podůlšany (dále 
jen územní plán) a uplatňuje následující stanovisko. 
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a) Z hlediska zajišt ění koordinace využívání území s ohledem na širší úz emní vztahy 

Z hlediska širších vztahů je územní plán koordinován s územně plánovacími dokumentacemi 
sousedních obcí. Dle předložených podkladů sousední obce neuplatnily při společném jednání 
připomínky. 

b) Z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územn ě plánovací dokumentací 
vydanou krajem 

Územní plán zpřesňuje republikové záměry, které vyplývají z Politiky územního rozvoje ČR 
2008 (PÚR ČR), schválené usnesením vlády ČR č. 929 dne 20. 7. 2009 a respektuje republi-
kové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanove-
né v kap. 2 PÚR ČR.  

Územní plán, v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), vyda-
nými 29. 4. 2010 usnesením č. Z/170/10:  

� respektuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které 
jsou stanovené v kap. 1 ZÚR Pk, 

� respektuje zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích s přírodními, kulturní-
mi a civilizačními hodnotami, které jsou stanovené v kap. 5 ZÚR Pk,  

� respektuje zásady pro plánování změn v území, které jsou stanovené z hlediska péče 
o krajinu v kap. 6 ZÚR Pk pro krajinu zemědělskou a lesozemědělskou, 

� vymezuje a zpřesňuje nadregionální biokoridor územního systému ekologické stability 
NRBK K73 při respektování čl. 110 až čl. 113 ZÚR Pk. 

c) Z hlediska záležitostí nadmístního významu dle §  43 odst. 1 stavebního zákona 

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

Na základě posouzení územního plánu konstatujeme, že byly naplněny požadavky na zajiště-
ní koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a byl zajištěn soulad územ-
ního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 
Krajský úřad neshledal závady, které by z hlediska § 50 odst. 7 stavebního zákona bránily 
zahájení řízení o územním plánu.  

Prvky ÚSES lze vymezit pouze na území obce Podůlšany, v hlavním výkresu jsou vymezeny 
(zobrazeny) prvky ÚSES i na sousedním území. Před zahájením řízení je nutné hlavní výkres 
v tomto smyslu opravit. 

 

otisk úředního razítka 

 Ing. Pavel Kalivoda 

 vedoucí odboru 

B1-2/3.3 Sdělení, jak bylo stanovisko krajského ú řadu podle § 50. odst. 7 zo-
hledn ěno 
Stanovisko KÚ obsahuje jednu připomínku k vymezení prvků ÚSES. Hlavní výkres byl dle 
požadavků KÚ pro řízení o územním plánu upraven. 

B1-2/3.4 Stanovisko KÚ k opakovanému ve řejnému jednání 20. 1. 2015  
 

 PARDUBICKÝ KRAJ  
Krajský ú řad  
odbor rozvoje, fond ů EU, cestovního ruchu a sportu  
oddělení územního plánování  
Váš dopis zn.: --  
Ze dne: 16. 12. 2014  
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Číslo jednací: KrÚ 79496/2014  
Spisová zn.: SpKrÚ 73674/2012  
Vyřizuje: Ing. Helena Špiková  
Telefon: 466 026 317  
E-mail: helena.spikova@pardubickykraj.cz  
Datum: 5. 1. 2015 
 
Stanovisko k m ěněným částem návrhu Územního plánu Pod ůlšany  
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu 
(dále jen krajský úřad) obdržel dne 16. 12. 2014 oznámení o zahájení opakovaného řízení 
o Územním plánu Podůlšany (dále jen územní plán) ve smyslu § 52 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů.  

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

Dokumentace pro veřejné jednání nebyla měněna z hlediska záměru dotýkajících se nad-
řazené územně plánovací dokumentace (Politika územního rozvoje České republiky 2008 
a Zásady územního rozvoje Pardubického kraje) a z hlediska zajištění koordinace širších 
územních vztahů. Návrh územního plánu nebyl doplněn o záměry nadmístního významu, 
které by nebyly řešeny v zásadách územního rozvoje.  

Textová část odůvodnění územního plánu byla formálně upravena v souladu s přílohou č. 
7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací do-
kumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Úprava dokumentace po ve-
řejném projednání byla vyvolána vydáním nové digitální katastrální mapy v říjnu 2014.  

Dne 17. 9. 2014 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo Zásady územního rozvoje Par-
dubického kraje (ZÚR Pk) – aktualizace č. 1, které nabyly účinnosti 7. 10. 2014. ZÚR Pk – 
aktualizace č. 1 nevymezují na území obce Podůlšany nové záměry. Na základě § 54 
stavebního zákona lze územní plán vydat až po ověření, že není v rozporu s nadřazenou 
územně plánovací dokumentací. 

 
otisk úředního razítka 
 
Ing. Pavel Kalivoda  

vedoucí odboru 
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B1-2/4 Soulad s požadavky zvláštních právních p ředpis ů a se stanovisky 
dotčených orgán ů 
 

Magistrát m ěsta Pardubic, Odbor správních agend, úsek památkové  péče, nám. Re-
publiky 12. 530 02 Pardubice 
Spole čné jednání dle § 50: 

Stanovisko MmP 36768/2023 ze dne 24. 6. 2013 

 

 Vyhodnocení stanoviska ve spole čném jednání: 

MmP ÚPP vydal souhlasné stanovisko bez připomínek. 
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Stanovisko k řízení o ÚP dne 3. 4. 2014 č.j. MmP 11663/2014 ze dne 26, 3 2014: 

 

Vyhodnocení stanoviska ve ve řejném projednání dne 3. 4. 2014: 

MmP ÚPP vydal souhlasné stanovisko bez připomínek. 

Opakované ve řejné projednání dne 20. 1 2015: 

Stanovisko ze dne 5. 1. 2015: 

Stanovisko k opakovanému řízení o návrhu územního plánu Pod ůlšany. 
 
Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán 
státní památkové péče, k oznámení Obecního úřadu Podůlšany, ze dne 16. 12. 2014, o zahájení opakovaného 
řízení o návrhu územního plánu Podůlšany, sděluje toto stanovisko:  
Územní plán Podůlšany vychází z posouzeného návrhu zadání, ke kterému vydal příslušný orgán státní památko-
vé péče stanovisko pod čj. MmP 69301/2012 ze dne 18. 12. 2012, následně je ke společnému jednání potvrdil 
stanoviskem čj. MmP 36768/2013 ze dne 24. 6. 2013 a konečně k řízení o ÚP schválil stanoviskem čj.MmP 
11663/2014 ze dne 26. 3. 2014. Územní plán je v souladu se stanovenými požadavky na ochranu zájmů státní 
památkové péče, proto k němu nemáme připomínky. 

Vyhodnocení stanoviska k opakovanému ve řejnému projednání dne 20. 1. 2015:  

MmP ÚPP vydal souhlasné stanovisko bez připomínek. 
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Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526 , 530 02 Pardubice 
Spole čné jednání dle § 50: 

Ve společném jednání HZS neuplatnil stanovisko. 

Stanovisko v řízení o územním plánu HSPmA-9-175/2014-Sh ze dne 10. 4 . 2014: 

 

Vyhodnocení stanoviska k řízení o ÚP dne 3. 4. 2014: 

HZS vydal souhlasné stanovisko bez připomínek. 

Opakované ve řejné projednání dne 20. 1. 2015: 

Stanovisko ze dne 15. 1 2015: 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanove-
ní § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o PO“), a dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 16. 12. 
2014 a k 
této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

souhlasné závazné stanovisko 

 

Vyhodnocení stanoviska k opakovanému ve řejnému projednání dne 20. 1. 2015: 

HZS vydal souhlasné stanovisko bez připomínek. 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2  

Ve společném jednání MZ neuplatnilo stanovisko. 

Stanovisko k opakovanému ve řejnému projednání ze dne 19. 12. 2014: 

Stanovisko k Oznámení o zahájení opakovaného řízení o návrhu územního plánu Pod ůlšany 
 
Ministerstvo zdravotnictví ČR nemá v předmětné lokalitě žádné zájmy z hlediska nadregionální výstavby zdravot-
nických zařízení. 
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Vyhodnocení stanoviska k opakovanému ve řejnému projednání dne 20. 1. 2015:  

MZ vydalo souhlasné stanovisko bez připomínek. 

Státní pozemkový ú řad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Ve společném jednání MZ neuplatnilo stanovisko. 

Stanovisko k opakovanému ve řejnému projednání ze dne 6. 1. 2015: 

 
Vyhodnocení stanoviska k opakovanému ve řejnému projednání dne 20. 1. 2015:  

SPÚ vydal souhlasné stanovisko bez připomínek. 
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Magistrát m ěsta Pardubic, Odbor životního prost ředí, Oddělení ochrany p řírody, 
Štrossova 44, 530 21 Pardubice 
Spole čné jednání dle § 50: 

Stanovisko OŽP/62857/2013/Ves ze dne 13. 11. 2013 

 

Vyhodnocení stanoviska ve spole čném jednání: 

MmP OŽP vydal souhlasné stanovisko bez připomínek. 

Vyhodnocení stanoviska k řízení o ÚP dne 3. 4. 2014: 

MmP OŽP nevydalo k řízení o ÚP stanovisko. 
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Opakované ve řejné projednání dne 20. 1 2015: 

Stanovisko ze dne 6. 1. 2015: 

Spole čné vyjád ření odboru životního prost ředí k návrhu Územního plánu Pod ůlšany. 

Oddělení odpad ů a ovzduší:  
Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dal-
ších zákonů nemáme k návrhu zadání ÚP připomínek. 
Mgr. Jaroslava Bakajsová 

Oddělení ochrany p řírody: 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění nemáme námitek k předloženému 
opakovanému řízení k návrhu ÚP. 
Ing. Petr Veselovský 
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme námitky. 
Ing. František Meduna 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF není námitek. 
Vacíková Eva 

Oddělení vodního hospodá řství: 
V návrhu je nezbytn ě nutné respektovat existenci  Opatovického kanálu. Odpadní vody budou 
likvidovány na stávající BČOV v obci. 
Otto Sigmund 

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

vedoucí OŽP 

Vyhodnocení stanoviska k opakovanému ve řejnému projednání dne 20. 1. 2015:  

MmP OŽP vydal souhlasné stanovisko bez připomínek. 
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Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, U Di vadla 828, 530 02 Pardubice 
Spole čné jednání dle § 50: 

Stanovisko KHSPA 09295/2013/HOK-Pce ze dne 10. 7. 2013 
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Vyhodnocení stanoviska ve spole čném jednání: 

KHS vydala souhlasné stanovisko se dvěma  podmínkami: podmíněná přípustnost lokality P2 z hlediska dodržení 
limitů hluku od sousedící výrobní a skladové lokality a podmínka pro územní řízení vztahující se k těžbě štěrko-
písku. 

Odůvodnění: Podmínka pro lokalitu P2 byla doplněna do podmínek využití lokality P2 v tabulce č. 6. Podmínku pro 
těžbu štěrkopísku, vztahující se k územnímu řízení, nelze do územního plánu zahrnout z důvodů uvedených v § 
43, odst. 3 stavebního zákona. 

Vyhodnocení stanoviska k řízení o ÚP dne 3. 4. 2014: 

KHS nevydala k řízení o ÚP stanovisko. 
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Opakované ve řejné projednání dne 20. 1 2015: 

Stanovisko ze dne 13. 1. 2015: 

Stanovisko  

Na základě podání oznámení obecního úřadu Podůlšany, Podůlšany 42, Opatovice nad Labem, doručeného dne 
17.12.2014, Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako dotčený 
správní úřad ve smyslu § 77 zákonač. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejí-
cích zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále 
jen „stavební zákon“) posoudila předložený opakovaný „návrh územního plánu obce Pod ůlšany. “ 

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu územního plánu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného 
zdraví vydává KHS v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona toto stanovisko: 
S opakovaným projednáním „návrhu územního plánu obce Pod ůlšany“  

s o u h l a s í.  
Odůvodn ění 
KHS se k návrhu zadání územního plánu obce Podůlšany vyjádřila stanoviskem s č.j. KHSPA 19795/2012/HOK-
Pce ze dne 4.12.2012 bez podmínek. Dále se KHS vyjádřila k návrhu územního plánu s č.j. KHSPA 
09295/2013/HOK-Pce ze dne 10.7.2013 s podmínkami: 
1. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v přestavbové lokalitě P2 vedena jako podmíněně přípustná vůči stáva-
jící ploše výroby a skladování – zemědělská výroba. KHS požaduje v další fázi (územní řízení, apod.) doložit 
nepřekročení hygienických limitů hluku ze stávajícího areálu výroby a skladování – zemědělská výroba.  
2. KHS požaduje v další fázi (územní řízení, posuzování vlivu na životní prostředí, atd.) doložit nepřekročení hygi-
enických limitů hluku z těžby štěrkopísku v navrhované územní rezervě R2, u nejbližších stávajících i nově navr-
žených ploch, které by mohly vyžadovat ochranu před hlukem.  

V rámci opakovaného projednání územního plánu se z hlediska zájmů ochrany veřejného zdraví nic nemění. Výše 
uvedené podmínky nadále zůstávají v platnosti. 

 

Vyhodnocení stanoviska k opakovanému ve řejnému projednání dne 20. 1. 2015:  

KHS vydala k opakovanému veřejnému projednání souhlasné stanovisko. 
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Pardubický kraj, krajský ú řad, odbor životního prost ředí a zemědělství, Komenského 
nám. 125, 530 02 Pardubice 
Spole čné jednání dle § 50: 

Stanovisko KrÚ 67818/2013/OŽP/Se ze dne 26. 9. 2013  
 

85 
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Vyhodnocení stanoviska ve spole čném jednání: 

KÚ. OŽPZ vydal souhlasné stanovisko bez připomínek. 

Vyhodnocení stanoviska k řízení o ÚP dne 3. 4. 2014: 

KÚ OŽPZ nevydal k řízení o ÚP stanovisko. 
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Opakované ve řejné projednání dne 20. 1 2015: 

Stanovisko ze dne 13. 1. 2015: 

Stanovisko dot čených orgán ů ve smyslu ust. § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu odboru životního prost ředí a zemědělství Krajského ú řadu Pardubického kraje k akci: “Opako-
vané ve řejné projednání upraveného návrhu územního plánu Pod ůlšany“.  

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas)  

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

Orgán ochrany p řírody (zpracovatel Mgr. R. Plívová)  

Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany přírody, z hlediska zájmů jemu svěřených zákonem č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nemá námitek.  

Orgán ochrany zem ědělského p ůdního fondu (zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.)  

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

SOUHLAS  

k uvedené věci”ÚP Podůlšany, nové podklady, návrh “, s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na 
OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb.  

Předložené vyhodnocení d ůsledk ů na OZPF vyžaduje 8,0089 ha, z toho:  

 Lokality: Z01-část, Z02 - rozloha 1,0636 ha. Využití je možné pro bydlení.  

 Lokalita: P01-část - rozloha 0,0236 ha. Využití je možné pro občanské vybavení.  

 Lokality: K01-část, K02, K03-část, K04, K05 - rozloha 3,2669 ha. Využití je možné pro plochy přírodní.  

 Lokalita: K03-část - rozloha 0,8470 ha. Využití je možné pro smíšená nezastavěná území.  

 Lokality: K03-část, P01-část, Z01-část - rozloha 0,6097 ha. Využití je možné pro veřejná prostranství.  

 Lokalita: K01-část - rozloha 1,0033 ha. Využití je možné pro vodní plochy.  

 Lokality: K01-část, K03-část, P02-část - rozloha 1,1948 ha. Využití je možné pro zeleň.  

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

Tímto souhlasem se ruší stanovisko Krajského ú řadu Pardubického kraje, orgánu OZPF č. j.: KrÚ 
13543/2014/OŽPZ/Se ze dne 17. 3. 2014.  

Orgán státní správy les ů (zpracovatel Ing. J. Klapková)  

Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů, nemáme jako orgán státní správy lesů Krajského úřadu Pardubického kraje k 
předloženému veřejnému projednání návrhu územního plánu Podůlšany připomínky - dle textové části návrhu 
územního plánu v kap. B1-1/6. „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa“ je uvedeno, že v řešeném území nedochází k záboru pozem-
ků určených k plnění funkcí lesa. 

Vyhodnocení stanoviska k opakovanému ve řejnému projednání dne 20. 1. 2015:  

KÚ. OŽPZ vydal souhlasné stanovisko bez připomínek. 

 

 

 

 

 

 

 



ÚZEMNÍ PLÁN PODŮLŠANY 

 

   

 

114

Ministerstvo pr ůmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
Spole čné jednání dle § 50: 

Stanovisko 26913/2013/31100 ze dne 17. 6. 2013 

 

Vyhodnocení stanoviska ve spole čném jednání: 

MPO vydalo souhlasné stanovisko bez připomínek. 

Vyhodnocení stanoviska k řízení o ÚP dne 3. 4. 2014: 

MPO nevydalo k řízení o ÚP stanovisko. 

Opakované ve řejné projednání dne 20. 1 2015: 

Stanovisko ze dne 13. 1. 2015: 

MPO nevydalo k opakovanému veřejnému projednání stanovisko. 
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Ministerstvo životního prost ředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
Spole čné jednání dle § 50: 

Stanovisko 999/550/13-Hd 43926/ENV/13 ze dne 25. 6. 20 13 

 

Vyhodnocení stanoviska ve spole čném jednání: 

MŽP vydalo souhlasné stanovisko bez připomínek. 

Vyhodnocení stanoviska k řízení o ÚP dne 3. 4. 2014: 

MŽP nevydalo k řízení o ÚP stanovisko. 

Opakované ve řejné projednání dne 20. 1 2015: 

Stanovisko ze dne 13. 1. 2015: 

MŽP nevydalo k opakovanému veřejnému projednání stanovisko. 
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Obvodní bá ňský ú řad pro území kraj ů Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova 
1142/1, 500 02 Hradec Králové 
Spole čné jednání dle § 50: 

Stanovisko SBS 18412/2013/OBÚ-091 ze dne 24. 6. 2013 

 

 

Vyhodnocení stanoviska ve spole čném jednání: 

OBÚ vydal souhlasné stanovisko bez připomínek. 
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Řízení o Územním plánu: 

Stanovisko SBS 05592/2014/OBÚ-09/1 ze dne 4. 3. 2014: 

 
 

 

Vyhodnocení stanoviska z ve řejného projednání dne 3. 4. 2014: 

Stanovisko OBÚ je v dokumentaci respektováno úpravou hranice plochy K2, která nezasahuje do CHKÚ. 
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Opakované ve řejné projednání dne 20. 1 2015: 

Stanovisko ze dne 8. 1. 2015: 

Stanovisko k oznámení o spole čném jednání o návrhu územního plánu 
 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického obdržel Vaše 
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ OPAKOVANÉHO ŘÍZENÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PODULŠANY. 

Zdejší úřad trvá na povinnosti, která je zakotvena v ustanovení § 18 zákona č. 44/1988 Sb. 
(horního zákona), ve kterém je uvedeno: „V zájmu ochrany nerostného bohatství lze v chráněném ložiskovém 
území zřizovat stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, jen na základě závazného 
stanoviska dotčeného orgánu podle tohoto zákona.“  

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického trvá na respektová-
ní horního zákona v celém rozsahu. Trvá zejména na tom, aby do prostoru stávajícího chráněného ložiskového 
území nebylo plánováno zřizování staveb a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska a to ani v 
případě, že by se mělo jednat například o stavby nebo zařízení, která jsou rekreačního charakteru apod. Ob-
dobné zařízení je možné v zájmovém území (stávajícího chráněného ložiskového území) realizovat až po zru-
šení chráněného ložiskového území.  

Pokud je náš výše uvedený požadavek v celém rozsahu akceptován, pokládejte naše stano-
visko za souhlasné.  

 

Vyhodnocení stanoviska k opakovanému ve řejnému projednání dne 20. 1. 2015:  

OBÚ vydal souhlasné stanovisko bez připomínek. Požadavek OBÚ je zahrnut do kapitoly B1-1/4.6 Limity využití 
území. 
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ČR - Státní energetická inspekce, územní inspektorát  pro Královéhradecký a Pardubic-
ký kraj, Wonkova 1143, 500 02 Hradec Králové 
Spole čné jednání dle § 50: 

Stanovisko 2828/13/52.104 Št ze dne 18. 7. 2013 

 

Vyhodnocení stanoviska ve spole čném jednání: 

SEI vydala souhlasné stanovisko bez připomínek.  
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Stanovisko SEI v řízení o ÚP dne  3. 4. 2014 zn. 382/14/52.104/Št ze d ne 13. 3. 2014: 

 

Vyhodnocení stanoviska k řízení o ÚP dne 3. 4. 2014: 

Souhlasné stanovisko SEI bez připomínek. 

Opakované ve řejné projednání dne 20. 1 2015: 

Stanovisko ze dne 6. 1. 2015: 

Stanovisko k zahájení opakovaného řízení o Územním plánu obce Podůlšany. 

Souhlasíme s předloženým návrhem a neuplatňujeme žádné námitky proti jeho schválení 
Státní energetické inspekce, Územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj v Hradci Králové jak 
dotčený orgán státní správy příslušný podle § 94 odst. 3 zákona číslo 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění 
a podle § 13 odst. 3 zákona číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění omlouvá svoji neúčast na 
veřejném projednávání návrhu změny, který je podle ustanovení § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů stanoven na 20. 1. 2014. 

Vyhodnocení stanoviska k opakovanému ve řejnému projednání dne 20. 1. 2015:  

SEI vydala souhlasné stanovisko bez připomínek. 
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Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubyt ovací a stavební správa Pardu-
bice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice 
Spole čné jednání dle § 50: 

Stanovisko ze dne 3.7. 2013 
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Vyhodnocení stanoviska ve spole čném jednání: 

MO – VUSS vydalo souhlasné stanovisko bez připomínek. Požadavky uvedené ve stanovisku ÚP respektuje. 

Vyhodnocení stanoviska k řízení o ÚP dne 3. 4. 2014: 

MO – VUSS nevydalo k řízení o ÚP stanovisko. 
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Opakované ve řejné projednání dne 20. 1. 2015 

Stanovisko z 23. 12. 2014 
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Vyhodnocení stanoviska k opakovanému ve řejnému projednání dne 20. 1. 2015: 

Regulativy uvedené ve stanovisku VUSS jsou obsaženy v textové i grafické části ÚP. V textové části byl doplněn 
odstavec Limity využití území v kapitole B1-1/4.6 Podmínky využití ploch, grafická část tyto limity v koordinačním 
výkresu obsahuje. 

B1-2/5 Výsledek p řezkoumání územního plánu podle § 53 odst. 4 stavebn ího 
zákona 
Územní plán byl přezkoumán dle § 53, odst. 4 stavebního zákona a nebyl shledán rozpor. 
Přezkum bude doplněn po řízení o územním plánu. 

B1-2/6 Zpráva o vyhodnocení vliv ů územního plánu na udržitelný rozvoj 
území 
Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj nebylo požadováno a z tohoto důvodu 
není zpracováno. 

B1-2/7 Stanovisko krajského ú řadu podle § 50, odst. 5 stavebního zákona 
Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno a z tohoto 
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důvodu nebylo uplatněno stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona. 

B1-2/8 Sdělení, jak bylo stanovisko dle bodu B1-2/7 zohledn ěno 
Stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo uplatněno. 

B1-2/9 Rozhodnutí o námitkách 

Ing. František Klazar, Pod ůlšany 60, 533 45 Opatovice nad Labem 

Spole čné jednání dle § 50: 

Námitka ve společném jednání nebyla podána. 

Řizení o územním plánu 

Připomínka z 11. 4. 2014: 

 
 

Vyhodnocení p řipomínky v řízení o ÚP dne 3. 4. 2014: 

Připomínce se vyhovuje. Textová a grafická část dokumentace byla opravena v souladu s novou DKM. 
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Paní Ing. So ňa Staňková, K Bi řičce 1772, 500 08 Hradec Králové 8 
Spole čné jednání dle § 50: 

Námitky ze dne 5. a 6. 8. 2013 
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Vyhodnocení námitky ve spole čném jednání: 

Připomínce se nevyhovuje. 

Pozemek 164/1 leží v nezastavěném území obce a není určen k zastavění. Obec má, vzhledem k jejímu dosa-
vadnímu demografickému vývoji, dostatek zastavitelných ploch pro bydlení, pozornost ÚP je soustředěna přede-
vším na využití vnitřních ploch obce v rozsahu jejího zastavěného území. 

Vyhodnocení námitky k řízení o ÚP dne 3. 4. 2014: 

Nebyla uplatněna námitka. 

 
Námitky k opakovanému veřejnému projednání nebyly podány. 
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B1-2/10 Vyhodnocení p řipomínek 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 
Spole čné jednání dle § 50: 

Připomínka 103780- ŘSD-13-11110 ze dne 25. 7. 2013 

 

 

Vyhodnocení p řipomínky ve spole čném jednání: 

ŘSD vydalo souhlasné stanovisko bez připomínek. 

Vyhodnocení p řipomínky k řízení o ÚP dne 3. 4. 2014: 

ŘSD nevydalo k řízení o ÚP připomínku. 

 
Připomínky k opakovanému veřejnému projednání nebyly podány. 
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B2 GRAFICKÁ ČÁST 

B2 
 

SEZNAM VÝKRESŮ 
B2-1 Koordina ční výkres 

 

B2-2 Výkres širších vztah ů 

 

B2-3 Výkres p ředpokládaných zábor ů půdního fondu  
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POUČENÍ  
Proti Územnímu plánu Podůlšany, vydanému formou opatření obecné povahy, nelze dle 
ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu podat opravný prostře-
dek. 

 
 

 …………………………   ………………………… 

Ing. Vladimír Čapský, starosta obce  Ing. Šárka Kučerová, místostarostka obce 
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C – OSTATNÍ ÚDAJE 

C1 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMNÍM PLÁNU 
 

Územní plán Pod ůlšany 

 

Objednatel / klient: 

Obec Podůlšany  
zastoupená Ing. Vladimírem Čapským, starostou obce 
Podůlšany 42, 533 45 Opatovice nad Labem 
IČO 00 580 635 
Tel. 466 981 388, e-mail podulsany@iol.cz   
Určený zastupitel: Ing. Vladimír Čapský, starosta obce 
 

Pořizovatel: 

Obec Podůlšany, 

zastoupená Ing. Vladimírem Čapským, starostou obce 

Oprávněná úřední osoba pořizovatele: 

Sdružení U3, 5. května 472, 538 21 Slatiňany, Ing. arch. Jiří Řeřucha,  oprávněná osoba 
pověřená výkonem územně plánovacích činností spojených s pořizováním územního plá-
nu podle §  24 zákona č. 186/2006 Sb.: o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) na základě smlouvy z 14. 10. 2011 

tel. 602 422 907, e-mail rerucha@volny.cz  

 

Architekt / projektant: 

Sdružení U3,  
5. května 472, 538 21 Slatiňany  
tel. 602 422 907, e-mail rerucha@volny.cz  
Ing. arch. Jiří Řeřucha (ČKA 00815), Ing. arch. Kateřina Sedláčková (ČKA 04213) 
Autorský tým: 
územní plánování  : Ing. arch. Jiří Řeřucha, 

  Ing. arch. Kateřina Sedláčková 
doprava    : Jiří Stránský 
vodní hospodářství   : Ing. Daniel Kotaška 
zásobování el. energií  : Ing. Petr Koza 
zásobování plynem   : Ing. Jiří Pešek 
územní systém ekologické stability : Ing. Eva Tmějová. 
 

Datum dokon čení:  03/2015 

 

Údaje o počtu listů dokumentace jsou uvedeny v kapitole A1-5/3.   
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C2 
OBSAH DOKUMENTACE 

A - ÚZEMNÍ PLÁN 
A1 TEXTOVÁ ČÁST 

A1-1 URBANISTICKÁ KONCEPCE 

A1-1/1 Vymezení území 

 A1-1/1.1 Řešené území 
 A1-1/1.2 Vymezení zastav ěného území 

A1-1/2 Základní koncepce rozvoje území obce a ochra na jeho hodnot 

 A1-1/2.1 Hlavní cíle územního plánu 
 A1-1/2.2 Koncepce rozvoje území obce 
 A1-1/2.3 Hodnoty území, jejich ochrana a rozvíjení  

A1-1/3 Urbanistická koncepce v četně systému sídelní zelen ě 

 A1-1/3.1 Sídlo v kontextu osídlení 
 A1-1/3.2 Zásady a prvky prostorové kompozice sídla   
 A1-1/3.3 Funk ční a prostorové uspo řádání sídla 
 A1-1/3.4 Vymezení zastavitelných ploch s ploch p řestavby 
 A1-1/3.5 Systém sídelní zelen ě 
 A1-1/3.6 Vztah sídla a krajiny 

A1-2 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

A1-2/1 Koncepce ve řejné infrastruktury a podmínek jejího umis ťování 

 A1-2/1.1 Dopravní infrastruktura 
  A1-2/1.1.1 Silniční a pěší doprava 
  A1-2/1.1.2 Doprava v klidu 
  A1-2/1.1.3 Železniční doprava 
  A1-2/1.1.4 Pěší doprava 
  A1-2/1.1.5 Cyklistická doprava 
  A1-2/1.1.6 Hromadná doprava 
 A1-2/1.2 Technická infrastruktura 
  A1-3/1.2.1 Vodní toky a zásobování vodou,  
  A1-3/1.2.2 Odvedení a čištění odpadních vod 
  A1-1/1.2.3 Zásobování elektrickou energií 
  A1-3/1.2.4 Zásobování plynem a tepelnou energií 
  A1-3/1.2.5 Telekomunikace a radiokomunikace 
  A1-3/1.2.6 Odvodnění území 
 A1-2/1.3 Veřejné ob čanské vybavení 
 A1-2/1.4 Veřejná prostranství 
 A1-2/1.5 Požadavky na civilní ochranu 

A1-3 KONCEPCE USPOŘÁDÁDNÍ KRAJINY 

A1-3/1 Koncepce uspo řádání krajiny 

 A1-3/1.1 Ochrana krajinného rázu 
 A1-3/1.2 Funk ční a prostorové uspo řádání krajiny  
 A1-3/1.3 Plochy zm ěn v krajin ě  
 A1-3/1.4 Obecné podmínky využití ploch zm ěn v krajin ě 
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 A1-3/1.5 Územní systém ekologické stability 
 A1-3/1,6 Rekreace v krajin ě 
 A1-3/1.7 Propustnost krajiny  
 A1-3/1.8 Dobývání ložisek nerostných surovin 

A1-3/2 Ochrana území 

 A1-3/2.1 Ochrana p řed povodn ěmi 
 A1-3/2.2 Protierozní opat ření 

A1-4 PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH 

A1-4/1 Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp ůsobem využití, ur čení jejich p ře-
važujícího ú čelu, stanovení podmínek jejich prostorového uspo řádání a ochrany 
krajinného rázu 

 A1-4/1.1 Funk ční využití území 
 A1-4/1.2 Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp ůsobem využití 
 A1-4/1.3 Obecné podmínky funk čního využití ploch 

A1-4/2 Vymezení ve řejně prosp ěšných staveb, ve řejně prosp ěšných opat ření a 
ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemk ům a stavbám vyvlastnit 

 A1-4/2.1 Veřejně prosp ěšné stavby 
 A1-4/2.2 Veřejně prosp ěšná opat ření 

A1-4/3 Vymezení ve řejně prosp ěšných staveb a ve řejných prostranství, pro které lze 
uplatnit p ředkupní právo 

 A1-4/3.1 Veřejně prosp ěšné stavby 
 A1-4/3.2 Veřejná prostranství 

A1-4/4 Vymezení ploch a koridor ů územních rezerv a stanovení možného budoucí-
ho využití a podmínek pro jejich prov ěření 

A1-4/5 Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmín ěno 
dohodou o parcelaci 

A1-4/6 Vymezení ploch a koridor ů, ve kterých je rozhodování o zm ěnách v území 
podmín ěno zpracováním územní studie a stanovení podmínek p ro její po řízení 

 A1-4/6.1 Plocha US1 
 A1-4/6.2 Plocha US2 

A1-4/7 Vymezení ploch a koridor ů, ve kterých je rozhodování o zm ěnách v území 
podmín ěno vydáním regula čního plánu a zadání regula čního plánu 

A1-4/8 Stanovení po řadí změn v území 

A1-4/9 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky v ýznamných staveb, pro které 
může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizova-
ný architekt 

A1-4/10 Stanovení kompenza čních opat ření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

A1-5 OSTATNÍ ÚDAJE 

A1-5/1 Vymezení pojm ů 

A1-5/2 Seznam zkratek 

A1-5/3 Údaje o po čtu list ů územního plánu a po čtu výkres ů k němu p řipojené gra-
fické části 
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A2 GRAFICKÁ ČÁST (Seznam výkresů) 

 A2-1 Výkres základního členění území 
 A2-2 Hlavní výkres 
 A2-3 Výkres technické infrastruktury 
 A2-4 Výkres ve řejně prosp ěšných opat ření 

B – ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

B1 TEXTOVÁ ČÁST  

B1-1 ODŮVODNĚNÍ PROJEKTANTA 

B1-1/1 Vyhodnocení koordinace využívání území z hle diska širších vztah ů v území 

 B1-1/1.1 Vyhodnocení souladu územního plánu s Poli tikou územního rozvoje  
 ČR 2008 
 B1-1/1.2 Vyhodnocení souladu územního plánu s doku mentací vydanou krajem 
 B1-1/1.3 Širší vztahy řešeného území  
 B1-1/1.4 Koordinace územního plánu s ÚPD sousedníc h obcí 

B1-1/2 Vyhodnocení spln ění požadavk ů zadání územního plánu 

B1-1/3 Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
územního rozvoje 

B1-1/4 Komplexní zd ůvodn ění řešení územního plánu 

 B1-1/4.1 Vymezení zastav ěného území 
 B1-1/4.2 Koncepce rozvoje obce a ochrana jeho hodn ot 
 B1-1/4.3 Urbanistická koncepce 
 B1-1/4.4 Koncepce uspo řádání krajiny 
 B1-1/4.5 Koncepce ve řejné infrastruktury 

 B1-1/4.5.1 Dopravní infrastruktura 
 B1-1/4.5.2 Vodní hospodářství  
 B1-1/4.5.3 Zásobování elektrickou energií 
 B1-1/4.5.4 Zásobování plynem 
 B1-1/4.5.5 Telekomunikace a radiokomunikace 
 B1-1/4.5.6 Odpady, odpadové hospodářství a ekologické zátěže 
 B1-1/4.5.7 Občanské vybavení 
 B1-1/4.5.8 Veřejné prostranství 

 B1-1/4.6 Podmínky využití ploch 
 B1-1/4.7 Vyhodnocení souladu územního plánu s cíli  a úkoly územního plánování, 
 zejména s požadavky na ochranu architektonických a  urbanistických hodnot 
 v území a s požadavky na ochranu nezastavitelných ploch 
 B1.1/4.8 Vyhodnocení p ředpokládaného vlivu územního plánu na udržitelný ro zvoj 
 území 

B1.1/5 Vyhodnocení ú čelného využití zastav ěného území a vyhodnocení   
    pot řeby vymezení zastavitelných ploch 

B1-1/6 Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení na zem ěděl-
ský p ůdní fond a pozemky ur čené k pln ění funkce lesa 

B1-1/7 Údaje o úprav ě územního plánu po spole čném jednání 

B1-1/8 Použité podklady 

 B1-1/8.1 Seznam použitých podklad ů 
 B1-1/8.2 Komentá ř k použitým podklad ům 

B1-2 ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE 

B1-2/1 Soulad územního plánu s politikou územního r ozvoje a územn ě plánovací 



ÚZEMNÍ PLÁN PODŮLŠANY 

 

   

 

135

dokumentací vydanou krajem 

B1-2/2 Soulad územního plánu s cíli a úkoly územníh o plánování, zejména 
s požadavky na ochranu architektonických a urbanist ických hodnot v území a 
s požadavky na ochranu nezastav ěného území 

B1-2/3 Soulad s požadavky stavebního zákona 

B1-2/4 Soulad s požadavky zvláštních právních p ředpis ů a se stanovisky dot čených 
orgán ů 

B1-2/5 Výsledek p řezkoumání územního plánu podle § 53 odst. 4 stavebn ího zákona 

B1-2/6 Zpráva o vyhodnocení vliv ů územního plánu na udržitelný rozvoj území 

B1-2/7 Stanovisko krajského ú řadu podle § 50, odst. 5 stavebního zákona 

B1-2/8 Sdělení, jak bylo stanovisko dle bodu B1-2/7 zohledn ěno 

B1-2/9 Rozhodnutí o námitkách 

B1-2/10 Vyhodnocení p řipomínek 

 B2 GRAFICKÁ ČÁST (Seznam výkresů) 

 B2-1 Koordina ční výkres 
 B2-2 Výkres širších vztah ů 
 B2-3 Výkres p ředpokládaných zábor ů půdního fondu 

C - OSTATNÍ ÚDAJE 

C1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMNÍM PLÁNU 

C2 OBSAH DOKUMENTACE 

 

 


